
Det innkalles til årsmøte i HEHK på Teams (nettbasert løsning) fredag 26.02.2021 
klokka 18.00 –  
 
Se link til Teams på Facebook, hjemmesiden eller kontakt en i styret for å link til møtet. 
 
 
 
Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet, samt leder: 
 
Sak 1: Godkjenning av innkallingen. 
 
Vedtak: 

 
Sak 2: Godkjenning av saksliste. 
 
Vedtak: 

 
Sak 3: Valg av møteleder. 
 
Vedtak: 
 

 
 

Årsmøtets oppgaver er å: 
 
 

Sak 4: Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer 
 
Sak 5: Gi observatører rett til å være tilstede. 

 
Sak 6: Oppnevne referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 
møtet. 
 
Sak 7: Behandle årsberetning. 

 
Sak 8: Godkjenne regnskap med revisors beretning 

 
Sak 9: Opprettelse og nedleggelse av avdelinger 

 
Sak 10 – 14: Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. 
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

 
Sak 15: Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

 
Sak 16: Vedta medlemskontigent 
 
Sak 17: Godkjenne budsjett for neste år. 

 
Sak 18: Valg 

 
Sak 19: Representanter til RS i NEKF.  
 
Oversikt over vedlegg til innkallingen ligger bakerst i dette dokumentet.  
 
 



 
 

Årsmøtet Hadeland Elghundklubb 26.02.2021 
 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling. 
 
Årsmøtets vedtak: 
 
 
Sak 2: Godkjenning av saksliste. 
 
Årsmøtets vedtak: 
 
 
Sak 3: Valg av møteleder. 
 
Årsmøtets vedtak: 
 
 
Sak 4: Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer. 
 
Årsmøtets vedtak: 
 
 
Sak 5: Gi observatører rett til å være tilstede. 
 
Årsmøtets vedtak: 
 
 
Sak 6: Oppnevne referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 
fra møtet. 
 
Årsmøtets vedtak: 
Referent -  
Tellekorps -  
2 representanter til å undertegne protokoll -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sak 7: Årsberetninger 
 
Årsberetning fra styret  
 
Styret har bestått av: 
Leder:   Hans Arne H. Sørli 
N.leder:  Håkon Skiaker 
Sekretær:  Karen M. Lunder 
Styremedlem:  Sigurd Narvestad 
Styremedlem:  Steffen Engnæs 
Styremedlem:  Fredrik Tveten 
• Varamedlem Per Skoglund 
• Varamedlem  Espen Grina 
 
Birger Larsen, Økonomi- og konsulentservice har også i år bidratt som kasserer og ført 
regnskap for HEHK i 2019 mot et avtalt vederlag som foregående år. 
 
Medlemsutviklingen 
Pr. 31.12.20 hadde vi 123 medlemmer, en nedgang fra 128 i 2019. 
 
 

År Antall medlemmer 
31.12.2015 171 
31.12.2016 164 
31.12.2017 142 
31.12.2018 133 
31.12.2019 128 

31.12.2020 123 

 
Medlemsutviklingen i klubben har en negativ trend og styret vil i året som kommer jobbe med 
å få opp medlemstallet igjen. 
 
Møter 
Det har vært avholdt lite styremøter igjennom året grunnet corona situasjonen, men det er 
utført en del kontakt på telefon- og epost i gjennom året. 
 
Det har vært mye støy rundt avholdelse av RS i 2020. Det startet med at sittende 
Forbundsstyre avlyste RS på grunn av Corona situasjonen i landet og således ble det vedtatt 
i Forbundsstyret at sittende styre skulle sitte et år til. Det ble da krevd ekstraordinært RS av 
en rekke områdeklubber, men dette ble frarådet fra flere hold og således fikk man da til å 
avholde et ordinært RS 05.09.2020 på Gardermoen. Under avholdelse av RS kom det frem 
bakgrunnen for støyen rundt avlysning av ordinært RS på våren og kra om ekstraordinært 
RS fra mange områdeklubber. Dette medførte da at det ble valgt et nytt Forbundsstyre som 
har fungert veldig bra etter at de tok over.  
På RS 2020 deltok Leder Hans Arne Sørli og Nestleder Håkon Skiaker.  
 
Øvrige aktiviteter 
 
Nye utvalg 
Nye utvalg er på plass. Steffen Fossum Engnæs har vært leder for utstillingsutvalget, Trond 
Bang har vært leder for jakt- og dommer utvalget og Hans A. Sørli har vært leder for 
ungdomsutvalget.  



 
Vi har kjørt samme opplegg for jakt og sporprøver som foregående år. 
Som beskrevet i fjor så skulle det avholdes kompetansehevingslurs i prøveledelse i regi av 
Norske Elghund Klubbers Forbund, men dette ble ikke avholdt på grunn av corona 
situasjonen i landet.  
 
 
Ungdomsutvalget har ikke blitt tildelt ny leder da man grunnet Corona situasjonen i landet 
ikke har hatt mulighet til å komme i gang med aktiviteter rundt dette. Dette er noe styret må 
se på i kommende år. Vi håper at dette vil medføre en økt aktivitet for ungdomsutvalget slik 
at vi får med flere ungdommer i miljøet rundt elghundklubben og at dette kan være med på å 
få opp et fallende medlemsantall.  
 
De enkelte utvalg har i år sett på dette med instrukser for utvalgene og har jobbet med dette, 
men disse er ikke klare enda. Det vil fortsette å jobbes med slike instrukser i året som 
kommer. 
 
 
NM løshund 
 
Vi fikk 3 påmeldinger til NM Løshund i 2020. 
 
NM Løshund 2020 ble arrangert 15—16. september 2020 I Aust- og Vest Agder. Det var 25 
deltagende ekvipasjer. 
 
Det var Steffen Fossum Engnæs med hunden ON Tussa som var kvalifisert med høyeste 
gjennomsnittlige poengsummer, men på grunn av løpetid så var det 1. reserve Hans Kristian 
Skau med hunden Losnabakkens NK Falco som representerte Hadeland Elghundklubb. 
Det endte med 22 plass, med en total poengsum på 73 poeng over to dager, men man skal 
legge til her at de var uheldige med prøveterreng. 
 
 
Diverse søknader om midler 
 
Det er i 2020 blitt søkt om midler fra: 

- Gran kommune - kulturmidler 
- Lunner kommune – kulturmidler 
- Sparebank stiftelsen 
- Gjensidige stiftelsen. 

 
Vi var så heldige å her få kr 3 000 fra Sparebankstiftelsen for 2020. 
 
Vi vil også for året 2021 søke om midler fra de samme, men vi ber også medlemmer om å 
tipse styret om det er andre aktører man også kan søke om midler fra.  
 
Ansvarlig for at søknader vil bli sendt er styret. 
 
 
 
Prøveterreng og trening av hunder. 
Styret i samarbeid med Jakt- og dommerutvalget har i år arrangert jaktprøver for første før 
elgjakta starter, Veståsprøva ble avholdt helga 19-20 september på Gran Vest Elgvald sitt 
område på Vestsiden av Randsfjorden.  
 
Dette var et prøve prosjekt for kommende sesonger og er trolig noe vi kan gjennomføre i 



årene fremover så lenge grunneierne er med på laget.  
 
 
Det var 4 ekvipasjer som startet i år, men vi satser på å ha flere tilgjengelige dommere neste 
år slik at vi kan få utnyttet potensialet til å gjennomføre opp til 10-12 jaktprøver både lørdag 
og søndag kommende år. 
 
Når det gjelder treningsterreng for hunder så er dette noe vi ikke har fått med oss 
grunneierne på enda, da dette ikke er ønskelig fra deres side. Så inntil videre kommer vi 
ingen vei med det. 
 
 
Årsmøtets vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Årsmelding fra Utstillingsutvalget 
 
Utstillingsutvalget i 2020 forble uendret fra 2019. Følgende medlemmer: 
 

- Bjørn Johannessen 
- Birger Larsen 
- Arild Nordby 
- Håkon Tømte 
- Anders Stensrud 
- Håkon Eidsand Skiaker 
- Fredrik Tveten 
- Sigurd Narvestad 
- Per Skoglund 
- Karen Marie Lunder 
- Steffen Fossum Engnæs (leder) 

 
Utstillingsutvalget hadde planleggingsmøte for årets utstilling på Hjertebo i august. 
 
Årets Hadelandsutstilling på Lygna ble en suksess. Vi fortsatte økningen i antall deltakende 
hunder, i år var det 127 påmeldte hunder. Vi måtte endre utstillingsplass litt i siste liten 
grunnet dobbeltbooking, men det viste seg at alternativet på skytebanen på Lygna kanskje er 
enda bedre enn det opprinnelige. I tillegg har vi greid å stabilisere en god inntekt i form av 
sponsorer. 
 
Dommere var Per Ø Halmrast og Christian Vole 
 
 
BIR i NEG ble katalognr. 74 - NO39335/19 Åstdalens Max, eier Morten Magnor, som også 
ble BIS1. 
 
BIR i Jämt ble katalognr. 15 - NO56919/17 Tjennslias L-g Aro, eier Lars Tutanrud, som også 
ble BIS2. 
 
BIR i NES ble katalognr. 99 - NO41666/17 Jegerlivets Akita, eier Anders Aas, som også ble 
BIS3. 
 
BIR i Svensk hvit ble katalognr. 101 - NO41283/18 Tilia, eier Mariann Opperud, om også ble 
BIS4. 
 
BIM i NEG ble katalognr. 43 - NO36817/19 Hunter, eier Ellen Rusvik og Stian Wilhelmsen. 
 
Det ble ikke kåret noe BIM i øvrige raser 
 
 
Rasene Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort, Jämthund og Svensk Hvit Elghund var 
representert. 
 
Hadelandsutstillingen 2021 ligger på NKK sin terminliste og blir arrangert søndag 05.09.21 
 
 
 
Årsmøtets vedtak: 



 
 

Årsberetning fra Jakt- og dommerutvalget 

2020 har vært et aktivt år for Jakt og dommerutvalget selv med noen utfordringer knyttet til 
pandemien. Det har blitt avholdt dommersamling før prøvesesongen, med påfølgende dom-
mermøte ved prøvenes slutt. Klubben har hatt 11 aktive dommer sesongen, herav 2 nye 
dommere har fullført sin utdanning som løshund-dommer. Nytt av året ble vår 1 dags samlet 
løshundprøve avholdt 19 og 20 september på Veståsen. Vi ønsker spesielt å takke grunnei-
erne her for mulighet vi fikk til å avvikle denne prøven og håper på et videre samarbeid. 

Jakt- og sporprøver 

Det har i 2020 blitt avholdt 26 løshundprøver og 13 sporprøver, som er en god fremgang fra 
2019 sesongen. I år valgte vi å stenge løshundprøve-påmeldingen før ordinær frist. Dette på 
bakgrunn av stor pågang og noe begrense dommerressurser tilgjengelig. Dessverre ble noen 
påmeldte ekvipasjer som ikke kom seg ut prøve grunnet mye snø i desember. 

Resultater jaktprøver 

1 DAGS SAMLET LØHUNDPRØVE. 
4 hunder startet på prøven. Ingen av hundene gikk premie. 

2 DAGERS SAMLET LØSHUNDPRØVE 
Det ble valgt å avlyse denne prøven i år av hensyn til Covid 19. 

2 DAGERS SEPARAT LØSHUNDPRØVE 
2 hunder av startet på prøven, men ingen gikk til premiering. 

1 DAGS SEPARAT LØSHUNDPRØVE 
18 hunder startet på prøva.7 av hundene gikk til 1.premie, 3 hunder til 2. premie. 

I år var det Losnabakken`s A-M LUCAS som oppnådde høyeste poengsum med 81,5p.Eier 
Haakon Fredrik Borgen. 

VANDREPREMIER 

Lomtjernshaugen`s pokal som går til yngste hann med 1.premie ble vunnet av Tåråfjell`s 
Bjønn, eier Erik Heggedal. 

FERSKSPORPRØVE 
7 hunder kom ut på prøve, alle besto. 

BLODSPORPRØVE 
6 hunder kom ut på prøve, alle gikk til premie. 

CHAMPIONAT 
NJ(L)CH Østerudtoppen`s Heli, eier Per Linnerud 

 
Årsmøtets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 8: Regnskap med revisors beretning 

Regnskap med revisors beretning vil gjennomgås av Birger Larsen som har ført regnskap 
igjennom året som er gått. Regnskap med revisors beretning vil bli lagt frem på årsmøtet. 

 



 

 

 



 

 

Årsmøtets vedtak: 

 



Sak 9: Opprettelse og nedleggelse av avdelinger 

Styret ser ikke pr. nå at det det behov for endringer i avdelinger (utvalg) og det er heller ikke kommet 
inn forslag fra medlemmene på slike endringer. 

 

Årsmøtets vedtak: 

 

 

Saksliste: 
 
Sak 10: RS sak – Revidering av lover for Norske Elghundklubbers Forbund. 
 
Se vedlagt info fra FS. 
 
Forslag til vedtak fra styret: 
Styret anbefaler at forslaget fra Forbundsstyret vedtas. 
 
Årsmøtets vedtak:   
 

 
Sak 11: RS sak – Jaktprøveregler bandhund – innstilling fra Bandhundkomiteen 
 
Se vedlagt info fra FS. 
 
Forslag til vedtak fra styret: 
Styret anbefaler at forslaget fra Forbundsstyret vedtas. 
 
Årsmøte vedtak: 
 

 
Sak 12: RS sak - Jaktprøveregler Løshund – Innstilling fra Løshundkomiteen 
 
Se vedlagt info fra FS. 
 
Forslag til vedtak fra styret: 
Styret anbefaler at forslaget fra Forbundsstyret vedtas. 
 
Årsmøtets vedtak: 
 
 

Sak 13: RS sak – Endring i krav for avlshunder for NEG 
 
Se vedlagt info fra FS. 
 
Forslag til vedtak fra styret: 
Styret anbefaler at forslaget fra Forbundsstyret vedtas. 
 
Årsmøtets vedtak: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 14: RS sak – Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund 
 
Se vedlagt info fra FS. 
 
Forslag til vedtak fra styret: 
Styret anbefaler at forslaget fra Forbundsstyret vedtas. 
 
 
Årsmøtets vedtak: 
 
 

Sak 15: RS sak – Tidligere RS-sak 11.09.15 «Unghundchampionat – Jakt» 
 
Se vedlagt info fra FS. Sak uten innstilling fra Forbundsstyret – åpen diskusjon på årsmøtet. 
 
Forslag til vedtak fra styret: 
Styret avventer åpen diskusjon fra årsmøtet.  
 
 
Årsmøtets vedtak: 
 
 
 

Sak 16: Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
 
Sak fra styret – Instruks for valgkomiteen 
 
Ingen nye instrukser er klare for å vedtas og det er ikke mottatt innspill fra hverken FS eller 
medlemmene angående dette. 
 
Stryets forslag til vedtak: 
Avventer vedtak av instrukser for utvalgene inntil disse er klare.  
 
Årsmøtets vedtak: 
 

 

Sak 17: Medlemskontigent 

Medlemskontigenten for inneværende år er: 

Grunnkontigent til NKK kr  230,-. 

Kontingent NEKF kr  230,-. 

Kontingent HEHK kr  284,-. 

Totalt    kr 744,-. 

 

Årsmøtets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 18: Budsjett 2021 

BUDSJETT 2021   

Kontonr   Budsjett 2021 

  DRIFTSINNTEKTER   

      

3100 MEDLEMSKONTINGENT NKK  kr              35 000,00  

3101 ÅRSMØTEINNTEKTER  kr                             -    

3102 UTSTILLINGER  kr              50 000,00  

3103 REKLAMEINNTEKTER  kr              15 500,00  

3106 1.DAGS SEPARATPRØVE  kr              20 000,00  

3107 2.DAGERS PRØVE  kr                             -    

3108 SPORPRØVE  kr                 8 000,00  

3111 TILSKUDD NORSK TIPPING  kr                 8 500,00  

3400 GAVER  kr                 5 000,00  

3443 MVA REFUSJON  kr                 7 000,00  

  Sum andre salgsinntekter  kr            149 000,00  

        

  SUM DRIFTSINNTEKTER  kr            149 000,00  

        

  DRIFTSKOSTNADER  kr                             -    

        

        

  DEKNINGSBIDRAG  kr            149 000,00  

        

        

        

6358 GRAVERING PREMIER  kr              10 000,00  

6359 
JAKT CHAMPIONATKOSTNA-
DER  kr                 5 000,00  

6360 UTSTILLINGSKOSTNADER  kr              20 000,00  

6363 SPORPRØVE  kr                 4 500,00  

6365 UTGIFTER NM  kr                 7 500,00  

6366 UTGIFTER RS  kr                 3 000,00  

6367 JAKTPRØVER  kr              14 000,00  

  Sum kostnader lokaler  kr              64 000,00  

6705 REGNSKAPSHONORAR  kr              15 000,00  

6736 NM LØSHUND  kr                             -    

  Sum eksterne honorarer  kr              15 000,00  

6800 KONTORREKVISITA  kr                 1 000,00  

6907 INTERNETTKOSTNADER  kr                 5 000,00  

6940 PORTO  kr                             -    

  Sum kontorkostnader  kr                 6 000,00  

7140 REISEKOSTNAD, IKKE OPPG.PL  kr              10 000,00  

7160 REISEFORDELING NEF  kr                             -    



  Sum reise, diett, bilgodtgj  kr              10 000,00  

7320 REKLAME, ANNONSER  kr                 1 000,00  

7321 ELGHUNDEN  kr              15 000,00  

  
Sum salgs- og reklamekostna-
der  kr              16 000,00  

7500 FORSIKRINGER  kr                 1 800,00  

  Sum forsikringer  kr                 1 800,00  

7700 MØTER OG ARRANGEMENTER  kr                 8 000,00  

7701 ÅRSMØTE  kr                 5 000,00  

7770 BANKOMKOSTNINGER  kr                    150,00  

7771 KOSTNADER VIPPS  kr                    200,00  

7791 GEBYRER  kr                    700,00  

7797 PREMIER OG SALGSMAT.  kr              11 000,00  

7798 AKT.AVGIFT SPL  kr                 1 000,00  

  Sum andre kostnader  kr              26 050,00  

        

  Sum andre driftskostnader  kr            138 850,00  

        

  SUM DRIFTSKOSTNADER  kr            138 850,00  

        

        

  DRIFTSRESULTAT  kr              10 150,00  

        

  FINANSINNT. OG -KOSTN.     

        

8050 RENTEINNT. 2020.24.36677  kr                      50,00  

8051 RENTEINNT. 2020.54.83994  kr                    500,00  

8070 KUNDEUTBYTTE GJENSIDIGE  kr                             -    

  Sum finansinntekter  kr                    550,00  

        

8150 ANDRE RENTEKOST  kr                    100,00  

  Sum finanskostnader  kr                    100,00  

 

Årsmøtets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 19: Valg 

Fungerende På valg Valgkomiteens 
forslag 

Styret   

Leder  Hans Arne Sørli  (2019 – 2020) På valg (på valg hvert år)  

N.leder Håkon Skiaker (2020 – 2022) Ikke på valg (på valg hvert 2 
år.) 

 

Sekretær Karen M. Lunder (2020 – 
2022) 

Ikke på valg (på valg hvert 2 
år.) 

 

Styremedlem Steffen Engnæs  
(2019 – 2021) 

På valg (på valg hvert 2 år.)  

Styremedlem Sigurd Narvestad  
(2019 – 2021) 

På valg (på valg hvert 2 år.)  

Styremedlem Fredrik Tvedten (2020 – 
2022) 

Ikke på valg (på valg hvert 2 
år) 

 

1. varamedlem Per Skoglund (2019 – 
2020) 

På valg (på valg hvert år)  

2.varamedlem Espen Grina 
 (2019 – 2020) 

På valg (på valg hvert år)  

Styret velger her at Birger Larsen skal fortsette å føre regnskapet til HEHK i 2020. 

Revisor   

Revisor - Anders Kjos På valg (på valg hvert år)  

Vararevisor - Jan Bakken På valg (på valg hvert år)  

Valgkomite   

 Leder – Birger Larsen  
(2018 – 2021) 

På valg  

Håkon Tømte (2019 – 2022) Ikke på valg  

Bjørn Johannessen (2020 – 2023) Ikke på valg  

Vara – Iver Engeli (2019 – 2020) (På valg hvert år)  

Utstillingsutvalget   
Leder – Steffen Engnæs Pr nå har styremedlemmene kontroll 

over utvalgene og de som er med i 
utvalget. 

 

Jakt- og dommerutvalget   
Leder – Trond Bang Pr nå har styremedlemmene kontroll 

over utvalgene og de som er med i 
utvalget. 

 

Ungdomsutvalget   
Leder – Hans Arne Sørli Pr nå har styremedlemmene kontroll 

over utvalgene og de som er med i 
utvalget. 

 

Materialforvalter Elisabeth Kluften  
 

 

Web –redaktør Elisabeth Kluften  
 

 

Jakt og sporprøver   

Fersksporprøve/elgsporprøve 
Prøvelder:  
Bjørn Vestengen (2020-2021) 
 
NKK-representant:  
Tore Grina (2020-2021) 

 Prøveleder:  
 
 
NKK 
representant:  
 
 

1-dags separatprøve: 
Prøveleder:  

 Prøveleder: 
 



Hans Kristian Skau 
 
NKK representant:  
Arne Sandin 

 
 
NKK 
representant: 
 

2-dags samlet prøve: 
Prøveleder:  
Håkon Tømte 
 
NKK-representant:  
Stein Briskeby 

 Prøveleder: 
 
 
NKK 
representant: 
 
 

2-dags separatprøve: 
Prøveleder: Hans Kristian Skau 
 
NKK-representant: Tore Grina 

 Prøveleder: 
 
NKK 
representant: 
 

Utsending til RS   

Hvis årsmøtet ikke bestemmer annet 
så er det opp til syret og finne 
kandidater til å stille på RS 2019. 

  

 

 

Årsmøtets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 20: Representanter til RS i NEKF 

Årsmøtet skal velge representanter som skal representere Hadeland Elghundklubb på RS i 
NEKF som berammet til 24 April 2021 på Gardermoen, men med forbehold i forbindelse med 
endringer i smittevernregler i forhold til Covid-19. 

 

Stryets forslag til vedtak: 
Styret foreslår at årsmøtet vedtar at styret i Hadeland Elghundklubb selv finner ut hvem som 
stiller på RS. 
 

Årsmøtets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg til innkalling: 

 

Vedlegg: 

1. Sak 10 – RS sak – Revidering av lover for Norske Elghundklubbers Forbund. 

2. Sak 11 – RS sak – Jaktprøveregler bandhund – innstilling fra 
Bandhundkomiteen 

3. Sak 12 – RS sak - Jaktprøveregler Løshund – Innstilling fra 
Løshundkomiteen  

4. Sak 13 – RS sak – Endring i krav for avlshunder for NEG 

5. Sak 14 – RS sak – Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund 

6. Sak 15 – RS sak – Tidligere RS-sak 11.09.15 «Unghundchampionat – Jakt» 

 

 


