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Sak 7: Styrets årsberetning 

 

 

Årsmelding for 2022 
 

 

Styret har i arbeidsåret 2022 bestått av: 
 

Leder:    Solvar Nordheim 

Nestleder:  Helge Jakobsen 

Kasserer:  Terje Karlsen 

Sekretær:  Anders Iversen  

Styremedlem:  Svein Kyrre Jakobsen – trakk seg fra styre.  

1. varamedlem rykket inn i styre - Trine Camilla Knutsen 

1-Varamedlem: Trine Camilla Knutsen  

opprinnelig valgt inn som 1. varamedlem, men gikk fast inn i styre. 

2-Varamedlem: Ståle Bakkemo 

 

Andre tillitsvalgte: 
 

Revisorer:  Roar Pedersen og Jørn Heimland. 

Valgkomite:  Tom Einevoll, Lena Tollefsen og Morten Olsen 

Festkomite:  Styret. 

Utsendinger til RS.     Helge Jakobsen, Anders Iversen, Solvar Nordheim 

Materialforvalter: Rigmor Rasmussen 

 

 

Delaktighet sentralt 
Klubben er også representert i Norsk elghund klubbers forbund med Ståle Bakkemo som 2. 

varamedlem i forbundsstyret (et styremedlem i Forbundet trakk seg så Ståle ble flyttet opp 

som 1. vara med møterett på alle styremøter) og Solvar Nordheim som leder i 

ettersøksutvalget, samt Lars Dolmseth sitter som leder i avlsrådet for Svensk Hvit Elghund. 

Helge Jakobsen ble på siste RS valgt inn i «Lov- og kontroll komiteen» i forbundet. 

 

 

Arbeidsåret 2022 ble også noe spesielt i starten da en «ny gråhundklubb» dukket opp og 

det ble en del diskusjon under og etter RS. Styre i TROEK har prøvet å holde en del lav profil 

i denne saken, men det er mange som har kommet med spørsmål til styre som vi ikke har 

kunnet svare på. Vi har forholdt oss til NEKF sentralt. Det har allikevel tatt en del fokus for 

styre og for en del aktiviteter.  Styre i TROEHK har pr. skrivende stund ikke fått noen 

avklaring om de er eller ikke er en konkurrent til noen av våre (NEKF) aktiviteter.  
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Utdanning av dommere er tatt opp igjen på høsten 2021 etter at vi satte noe i bero i 2019. 

Dette var for jaktprøver løs- og bandhund. Ettersøksprøver gikk som planlagt. En Bandhund-, 

to løshund- og en ettersøksdommer er blitt ferdig nå i 2022 og det er totalt 6 stk. andre under 

dommerutdanning pr. årsskiftet. 

 

Styrets arbeid i driftsåret har i stor grad gått med til å prøve og følge opp arbeidsplanen og en 

del andre innkommende saker. Det er avholdt 9 styremøter og behandlet 51 saker. På 

styremøtene har også varamedlemmer blitt innkalt (med tale og forslagsrett, men uten 

stemmerett). Dette for at de skulle være godt orientert i pågående saker i de tilfeller de måtte 

tre inn i styre. Et styremedlem trakk seg, men det var uproblematisk da begge varamedlemmer 

har møtt i styre og var kjent med sakene som var diskutert. Første varamedlem rykket opp på 

fast plass og vi kjørte videre med et varamedlem. 
 

 

Informasjonsskriv.  Vi innførte informasjonsskriv. Vi sendte ut 2 stk. i 2022. Det første 

blir grei info i forhold til planlagte aktiviteter, mens etterfølgende blir mye repetisjon da året 

mye består å få gjennomført planlagte aktiviteter. Planen er å fortsette med det, men antall 

utgivelser og form må vi hele tiden vurdere. Andre former er også under vurdering. 

 

 

Villmarksmessa. Styre bestemte seg for deltakelse på villmarksmessa i Bardu 10. – 12 

juni. Det ble en trivelig happening. Vår nærmeste nabo var Troms JFF og vi har mange felles 

medlemmer – så vi gikk litt om hverandre og delte noe på området. I tillegg hadde vi flere 

friluftsaktiviteter rund oss som også bodde på standen i lavvo, telt, vogner osv. Standen vår 

ble besøkt av gjester på dagtid og utstillere på kveld (og natt). Vi gjorde en grei jobb og 

Villmarksmessa ville innlede samtaler med oss om et samarbeid. Styre er i dialog med 

Villmarksmessa og det nye styre må følge det videre opp. 

 
 

Medlemstallet vårt er økende. Ved årets slutt var det 369 medlemmer, hvorav 10 

familiemedlemmer. Det er en økning også i år på nesten 5% (8 % økning i 2021) fra forrige 

årsskifte og som er fantastisk. Det er noe klubben setter stor pris på.  
 

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen! 
 

Hjemmeside. Per-Kaare Holdal har jobben med hjemmeside. Dessverre sliter han fortsatt 

med «stoff» for oppdatering. Vi registrerer at Facebook siden vår er flittig brukt og har fått 

mange følgere (979 pr. des. 2022 mot 864 målt januar 2022 – en økning på 13%). 

Sliter med å få inn stoff gjør også NEKF sitt tidsskrift «Elghunden». Vi vil oppfordre våre 

medlemmer til å sende stoff / historier både til vår hjemmeside og stoff som kan bidra i 

«Elghunden». Hendelser, historier mv. og bilder! 
 

 

RS 2022. Vi var representert på RS 2022. Der møtte fra oss Leder, nestleder og sekretær. I 

tillegg møtte 2. vara i forbundsstyre og leder av den norske delen av avelsutvalg hvithund på 

RS uten stemmerett (disse to også fra vår klubb). Det var for oss en del tyngre saker som 

krevde vårt fokus. Det ble jobbet intens både i møtet og i pausene. Delegasjonen fra 

TROEHK var fornøyd med resultatet, der vi hadde fått et godt mandat fra årsmøtet som vi 

kunne forholdt oss til. 
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Kurs for Prøveleder. Kurs som skulle arrangert av forbundet for Prøveledere ble avlyst 

tidligere pga. Pandemien. Men det ble tatt opp igjen våren 2022. Alle som på vegne av 

klubben skal være prøveledere og/eller NKK representanter må ha gjennomgått dette kurset. 

Kurset vil bli kjørt senere også for andre som skal medvirke som prøveledere og NKK 

representanter. 

 

 

Bandhund kurs  
Første helga i juli hadde vi – som tradisjonen tilsier – samling i Rossfjord med fokus på 

bandhund. Vi startet torsdag kveld med dommerkurs. Alle som skal dømme i år må ha 

repetisjonskurs for å få dømme hadde styre i TROEHK bestemt i 2021. Som foreleser hadde 

vi Bjørn Grue (Østerdalen EHK) som sitter i forbundets bandhund komite. Han fikk 

dommerne til å komme med mange gode spørsmål. Fredags kveld hadde han en gjennomgang 

om bandhund jakt og trening av bandhund for interesserte. Her var det mye interessant som 

ble diskutert. Så ble det gått prøver. Vi hadde varmerekord på over 30 grader, så vi gikk 

prøvene på natt. Igjen takket være personell til planlegging, dommere og deltakere både på 

kurs og på prøver. Spesiell takk til Bjørn Grue for at han tok turen til oss og han er hjertelig 

velkommen tilbake 

 

 

Løshund kurs  

Vi fulgte opp tidligere planer og hadde en samling på Råvatn i Øverbygd. Der kjørte vi alle 

typer prøver. Vi hadde fått opp Kjell Arild Haugen og han kjørte et dommerkurs for noen 

dommere, elever og aspiranter løshunddommere. Senere hadde han en forelesninger for 

medlemmer (og andre som var til stede) i trening og bruk av løshund på elg. Det ble godt 

mottatt og det kom mange spørsmål som han svarte godt på. Sender en stor takk til personell 

for planlegging, gjennomføring og de dommere som bidro. Spesiell takk til Kjell Arild 

Haugen for at han tok turen til oss og han er hjertelig velkommen tilbake. 

 

 

Andre Kurs. Vi har avholdt kurs i ettersøk for offentlige ettersøksjegere. Planlagt 

brukshundkurs utgikk da vi ikke hadde ressurser tilgjengelig.   

Det ble også i TROEHK sin regi kjørt kurs for løshunddommere. I forkant var det kurset 3 

stk. (Helge, Ståle og Solvar) som instruktører til dette kurset. 

 

 

NM. Vi stilte ikke på NM løshund i år. (Det var kun en muntlig henvendelse som ikke nådde 

fram til styre – husk skriftlig henvendelser!) På NM bør vi stille og ber det nye styre og 

medlemmer legge til rette for det. 

 

Vi hadde påtatt oss å kjøre Ungdomsmesterskap Bandhund i 2022. Men her var det så lite 

påmelding at det måtte vi avlyse. 

 

Men vi skal kjøre NM bandhund i 2023, men kommer tilbake til det etter årsmøte. NM blir 

avholdt og 10-13 August 2023. Planlegging pågår allerede. Her trenger vi flere «hoder og 

hender». 
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JAKT- og ETTERSØK PRØVER 

 

Prøver generelt.  
I år hadde alle dommere på Jaktprøver kurs før de kunne få dømme. På Bandhund var det 

bestemt av TROEHK`s styre i 2021, mens på løshund var det gitt klare direktiver fra 

forbundet. Med at jakta vedvarer så lenge har vi noen problemer med å få ut alle som har 

meldt på de forskjellige prøveformer, men kom i mål med nesten alle prøvene. Se egne 

punkter. Det er trangt om terreng i helgen, men litt lettere midt i uka. (Takk for at vi også har 

dommere som er pensjonister) 

Fortsatt viktig at vi prøve å få gjennomført flere prøver før jakta starter, også på løshund. Det 

ble på årets prøver gjennomført ca. 90 jaktprøvedager (band og løs) og 117 sporprøver (blod 

og fersk)  

 

Vi har under årets prøver ikke hatt noen større utfordringer med å få tak i dommere, men en 

del utfordringene med å få tilgang på prøveterreng under og noe utover i jaktperioden. En av 

grunnene er at jakta pågår helt til jul. Men i november / desember 2022 fikk vi også noen 

ekstreme føreforhold så vi valgte av dyreetiske grunner å ikke gå jaktprøver i de fleste 

områdene i en periode. En del hundeiere ønsker også å gå prøvene i helgene. Vi prøver å gjøre 

det, men det vanskeliggjør for prøvelederne å få det til å gå i hop da flere dommere bruker 

helgen til å jakte. 

 

 

1 og 2 dags sep. bandhund prøver.  

På 1 dags sep. bandhund prøver har det gått 34 hunder. 8 stk. gikk til 1 premie, 4 stk. til 

2premie, 7 stk. til 3premie. Prøveleder var Solvar Nordheim. Svein Tore Skogstad var NKK 

representant 

 

På 2 dags sep. bandhund prøver gikk det 4 hunder. Dette resulterte i at 3 stk. gikk til 1.premie.  

Prøveleder var Solvar Nordheim. Svein Tore Skogstad var NKK representant 

 

 

1 og 2 dags sep. løshundprøver. 

1 dags sep. løshund prøve var det gått 35 prøver. Dette resulterte 10 gikk til 1. premie. 2 gikk 

til 2. premie. 2 gikk til 3. premie.  Prøveleder var Helge Jakobsen og Ståle Bakkemo NKK 

representant. 

 

2 dags sep. løshund prøver var det gått 10 prøver. Dette resulterte 3 gikk til 1 premie. 1 gikk 

til 2 premie. Prøveleder var Helge Jakobsen og Ståle Bakkemo NKK representant. 

 

 

Ettersøksprøver 

I 2022 er det gått 62 blodsporprøver og 55 fersksporprøver. Til sammen 117. Her var Ståle 

Bakkemo prøveledere og Jan Oddvar Eriksen NKK representant. 
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UTSTILLINGER  

 

Utstillingene ble avholdt som dobbelutstilling i august 13. – 14. august 2022 

Tromsutstillinga og Articutstillinga ble også i år slått sammen og gjennomført under 

navnet Articutstilling og ble arrangert på Tømmerneset Leirsted. 

 

Dag 1. 13. august 2022. Her deltok 83 voksne hunder og 7 valper 

Dommer: Arnstein Hagen 

BIS: NUCH Kvitevarden's Costa Mycket NO53276/19 

BIS-Valp: Losnabakken's L-S Milo eier Kristian Bakkejord 

Utstillingsleder: Trine Camilla Knutsen. Ringsekretær: Kari Irene Moen. Skriver: Ann Iren 

Halvorsen 
 

Dag 2. 14. august 2022. Her deltok 70 voksne hunder og 9 valper 

Dommer: John Smedbakken 

BIS: LD Adele NO45686/19 

BIS Valp: R-F Aisha eier Geir Nordli 
Utstillingsleder: Trine Camilla Knutsen. Ringsekretær: Kari Irene Moen. Skriver: Liv Tone 

Rasmussen 

 

Under vår Arctic Dobbeltutstilling avviklet på Tømmerneset hadde også Svensk hvit Elghund 

arrangerte sitt klubbtreff. Det vi i styre spesielt så var at Hvithundklubben er et godt eksempel 

på hvordan man kan skape interesse og "løfte" en rase. Det er ekstra artig at de legger 

samlingen deres til TROEHK sin utstilling og benytter anledningen til å gå ettersksøksprøver 

og bandhundprøver hos oss samtidig. De hadde også arrangert ekstra forelesninger som alle 

kunne delta på. Vi hadde et utmerket samarbeid på tvers og vi håper på gjentakelse. 

Styret takker arrangementskomiteen, dommerne Arnstein Hagen og John Smedbakken, 

deltakerne og publikum for øvrig for deltakelse og samarbeidet.   

 

 

Gratulerer alle sammen! 
 

 

Vår Arbeidsplan for 2022 
Vi tar med arbeidsplan for 2022 som ble lagt fram etter forrige Årsmøte og ser hva vi har 
gjennomført. 
Styrets forslag til arbeidsprogram for arbeidsåret 2022: 

 

Gjennomført - Tromsutstillinga: Arctic-utstillinga: «slås sammen) 

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

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

Gjennomført -Ettersøk prøver Bevegelig blodsporprøve og Bevegelig fersksporprøve. 

Gjennomført -Bevegelig elgsporprøve. 

Gjennomført -Dommersamlinger. 

Gjennomført -Dommerkurs – også for tidligere dommere! 

Ikke Gjennomført GPS kurs 

Ikke Gjennomført Samling nye hundeiere. 

Gjennomført -Oppdateringskurs Prøveledere 

Gjennomført -Fullføring av utdannelsen til jakt- og ettersøk dommere. 

Gjennomført -Eventuelle dommerkurs 
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Gjennomført -Ettersøk kurs for offentlige ettersøk jegere. 

Gjennomført -Opprettholdelse av klubbens hjemmeside. 

Ikke spesielt Gjennomført -Medlemsverving. 

Gjennomført -Medlemsmøte/ Kurs/ Foredrag i forbindelse med utstillinger. 

Gjennomført -Prøvehelg Bandhund + ettersøk 

Gjennomført -Prøvehelg Alle former for prøver 

Gjennomført -Prøvehelg / kurs løshund 

Gjennomført -Deltakelse RS  

Gjennomført -Ledersamling NEKF 

Ikke Gjennomført -Ungdomsmesterskap Bandhund – Avlyst! 

Gjennomført – Deltakelse villmarksmessa 

 

 

 

Sluttord 
Vi i styret gjør så godt vi kan for å imøtekomme og hjelpe alle medlemmer som vi har. Uten 

dere har vi ikke hatt noen klubb. Våre medlemmer har også reklamert og bidratt til 

medlemsøkning – noe vi er veldig glade for. Vi har ikke hatt noen konkrete aksjoner på 

medlemsverving i år – annet enn å prøve å holde aktivitet. Vi må være flinke med å følge opp 

med aktiviteter som medlemmer forespørrer og da må vi ha medlemmer / ressurspersoner 

med på for å kunne gjennomføre. Vi tar imot forslag på aktiviteter som dere savner / ønsker.  

Ha et flott år med elghund arbeid i 2023. 

 

 

Vi vil rette en stor takk til dommere, ringsekretærer, NKK- representanter, 

prøveledere, utstillingsledere, komiteer, instruktører og alle andre som har 

vært med å dra lasset – samt alle våre medlemmer. Takk for at dere stiller 

opp og er løsningsorientert. 

 

Vil også komme med en stor takk til de grunneierne som har gitt oss 

tillatelse å gå jakt- og ettersøk prøver på deres terreng, samt de som støttet 

oss ved utstilling og andre aktiviteter. 

 

 

 

Styre: 

Solvar Nordheim  Helge Jakobsen  Terje Karlsen 
Leder 

 

 Nestleder  Kasserer 

Anders Iversen    Trine Camilla Knutsen 
Sekretær    Styremedlem 

  

nn 

  

Ståle Bakkemo 

 

 Varamedlem styre  Varamedlem styre  
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Sak 8: Styrets årsregnskap og revisorenes 

rapport  

 

Balanse 2022 

 

 
 

Resultat 2022 
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Revisjonsrapport 
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Sak 9 Budsjett 2023 
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Sak 10 Innkommende saker  

 
Sak 10.1  Utvalg for prøver/utstilling  

 
For å spre ansvar og involvere flere kloke hoder ville det vært positivt å ha utvalg som 

sto ansvarlig sammen for de ulike "hovedaktivitetene" i klubben. Henholdsvis vil dette 

være prøver og utstilling, altså en prøvekomite og en utstillingskomite. De ulike 

utvalgene kan bestå av 3-4 stk som har en leder. Leder i prøvekomiteen vil da naturlig 

være prøveleder f.eks og utstillingsleder vil ha hovedansvaret for utstillingen. På denne 

måten tenker jeg at man får inn flere som kan ta i et tak, slik at styret kanskje ikke blir 

stående alene med alt. På denne måten får man også med seg de som ikke kunne tenke 

seg å være med i et styre, men likevel kunne tenke seg å gjøre en innsats i de ulike 

aktivitetene. Medlemmene i utvalgene nomineres og stemmes frem i årsmøte.  
 

Styrets kommentar; Egentlig to forslag. Utstillingskomite og prøvekomite. 

 

Utstillingskomite; Det har vi opprettet på alle utstillinger. Styre har utnevnt disse. Ut fra 

tidligere erfaringer må det plukkes ut personell som har god kjemi og arbeider godt sammen. 

Det fungerer best da. Det har alltid variert noe hva vi trenger av personell og det har vært 

knyttet til de enkelt kunne skiftes ut etter behov. Vi ser også fordel ved at de velges av 

årsmøte, men samtidig mister vi fleksibilitet når noe må endres. Da må vi ha ekstraordinært 

årsmøtet dersom det ikke er delegert styre. 

 

Prøvekomitee: Det har vi hatt tidligere, men med spredd medlemmer har dette ikke fungert 

optimalt.  

 

Prøveledere; Styre velger prøveledere. Ikke alle dommere kan være prøveledere eller NKK 

representanter. De må ha gjennomgått kurs og er pt. få i antall. Derfor er det praktisk at styre 

setter disse. Nå vil virkeligheten at pr i dag er tre av de som er forhåndsgodkjent som også er 

medlem av styre – men de kunne gjerne ha avløsning.  

 

Prøvekomitee hadde som oppgave å klargjøre terreng og hjelpe med trekking. Terrengene har 

vi nå langsiktige avtaler på. I praksis er første trekking grei, men når prøvene starter er det - 

om ikke daglig – så en ukentlig prosess. Det ville være lite hensiktsmessig å samle en 

prøvekommitee ukentlig. Derfor gikk vi bort fra det og Prøveleder og NKK (som uansett må 

blandes inn) som tar ansvar for det. Vi har i noen tilfeller brukt en annen dommer som 

«skriver» (registrere i dataprogram). Samtidig har nye dataprogram forenklet oppgavene noe 

med at der ligger klar for å direkte kunne sende Mail fra dataprogrammet. Men det er 

selvfølgelig en del arbeid med å administrere prøvene 

 

Styrets forslag til vedtak; 

Utstillingskomite; Vi fortsetter med dagens ordning, men oppfordrer medlemmer til at de 

melder seg til å bidra i arbeidsoppgaver under utstilling. Gjerne allerede nå på en 

påkallingsliste. 

 

Prøvekomite: Vi fortsetter med dagens ordning. Vi oppfordres dommere til å melde seg for 

å ta kurs slik at de kan være prøveledere og NKK-representanter på prøver, samt at de kan 

være «skrivere» på prøver.. 
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Sak 10.2 Prisreduksjon på prøver  

 
Prøver er en spennende og lærerik - men dyrt. Det er en dyr affære for 

prøvedeltakere som potensielt må ta fri fra jobb, kjøre langt, dekke overnatting m.m. 

Jeg tror at vi kunne fått flere deltakere/rekruttert nye dersom man hadde redusert 

prisen noe. Har man sammenlignet pris med andre klubber? Burde man ta hensyn til de 

lange avstandene man har her nord sammenlignet med sør?  

 

Styrets kommentar; Ja vi ser det. Prisene ligger veldig lik resten av klubbene i landet. Det vil 

si at vi ligger i det noe lavere sjikt da TROEHK er en klubb med en noe større aktivitet som 

medfører at våre priser er med moms. Altså har vi en momsplikt som en del andre klubber 

ikke har. Så egentlig har vi kr 960 + moms pr prøvedag! Det er en del kostnader som det skal 

være med å dekke. For å nevne noen: Dommere, NKK, Prøveleder; Premieplaketter, 

Championatskjold, Dommermøter (før prøvestart og under fastsettelse), kjørekostnader 

dommere (her legges mye arbeid for å begrense) og moms. (Kan også nevne at noen plasser 

har dommerne større honorar enn vi for at de skal kunne bruke sin fritid til vår disposisjon). I 

tillegg kommer de av våre medlemmer som på sin vei til JCH har tatt noen prøver i annen 

klubb som derigjennom gir TROEHK kostnader uten tilsvarende inntekt.  

Når det gjelder ettersøksprøver er det også priser med moms for vår klubb. 

 

Styre har sett på saken og ønsker å gi våre medlemmer en fordel på jaktprøver. For eksempel 

en medlemspris på kr 1.100,- pr prøvedag og ikke medlem kr 1.300,-  pr jaktprøvedag. (I dette 

ligger også moms for oss). På ettersøksprøver har vi ikke rent teknisk mulighet pr. dato og ha 

et toprissystem.  

Prisen vi har er fastsatt av årsmøte og må endres her. Styret ønsker at årsmøtet gir fullmakt 

til styre å fastsette priser for jakt prøver. Det samme gjelder dommerhonorar og kostnader 

vedr. kjøring i forbindelse med prøver mv.  

 

Styrets forslag til vedtak; Årsmøtet gir styret fullmakt til å endre priser på prøver, og 

honorarer mv. i forbindelser med prøver. I det ligger også at det kan innføres to priser for 

jaktprøver. En pris for TROEHK sine medlemmer og en for ikke medlemmer av TROEHK. 
 

 

 

Sak 10.3 Deltakelse på NM 
 

TROEHK bør øke beløpet som klubben dekker for deltagerekvipasje. Reise, kost og 

losji er dyrt. Det er synd å se at vi ikke hadde en deltagerekvipasje fra oss i fjor! 

 

Styrets kommentar; Styre er i utgangspunktet enig med forslagstiller. I dag er støtten kr 

5.000,-. Men vi må ha med at når vi melder på en deltaker til NM må vi også sende en 

dommer. Denne må klubben ta regningen for. Vi har vanligvis praktisert at når deltaker 

kjører på NM sitter dommer på. Da blir tilleggskostnadene noe lavere. 

 

Men TROEHK ønsker at vi er representert på NM. Styret vil foreslå at TROEHK dekker 

påmeldingsavgift + dommerutgifter 

 

Styrets forslag til vedtak; Årsmøtet vedtar at TROEHK tar påmeldingskostnader og 

dommerutgifter til deltakelse på NM. 
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Sak 11 saker som skal opp i Rs 

 

TROEHK Sak 11.1 – RS sak RS sak Ny Områdeklubb Nord-Vestlandet 

Elghundklubb 
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Styrets Innstilling til beslutning; Diskusjon på TROEHK`s Årsmøte tas til etterretning.  

Årsmøtet vil at RS delegater lytter til hva de klubber som må avgi prøveområder og 

medlemmer til den nye klubben har å si. Årsmøtet delegerer til RS-utsendinger til å følge 

diskusjon på RS og stemmer i forhold til egen overbevisning og til vår klubbs klubbens 

fordel. 
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TROEHK Sak 11.2 – RS Sak Nasjonal Unghundprøve. 
 

 

 
 

 

Styrets Innstilling til beslutning; I utgangspunktet støtter vi forbundets innstilling til 

vedtak. Årsmøtet delegerer til RS-utsendinger til å følge diskusjon på RS og stemmer i 

forhold til klubbens fordel. 
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TROEHK Sak 11.3 – RS Sak Helsefremmedet tiltak Elhund sort 

 

 
 

Styrets Innstilling til beslutning; Diskusjon på TROEHK`s årsmøte tas til etterretning. 

Årsmøtet delegerer til RS-utsendinger til å følge diskusjon på RS og stemmer i forhold til 

klubbens fordel. 
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TROEHK Sak 11.4 – RS Sak  RS Sak opphevelse funksjonstid  

tillitsverv 

 

 

 
 

Styrets Innstilling til beslutning; Vi støtter i utgangspunktet forbundets innstilling i saken. 

Årsmøtet delegerer til RS.-utsendinger til å følge diskusjon på RS og stemmer i forhold til 

klubbens fordel. 
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TROEHK Sak 11.5 – RS Sak  VALG RS. 

 

 
 

Valg 2023 

 
Forbundsstyret (Leder) 

1 år Endre Stakkerud, OOEHK På Valg / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   

   

 Valgkomitéens innstilling:  

   
   

Forbundsstyret (Nestleder) 

2 år Arve Olav Sæter, STEHK Trukket seg etter RS 2023/På valg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   

   

 Valgkomitéens innstilling:  

   

   

Forbundsstyret (Medl.) 

2 år Camilla Hartz Repshus, HEHK Ikke på valg 

Valg Forslagstiller Kandidater    

   

Forbundsstyret (Medl.) 

2 år Leif Einar Olsen, JFEHK Ikke på valg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   

Forbundsstyret (Medl.) 

2 år Eivind Haugseth, ØEHK På Valg (fungerende nestleder fra mai 
2022) / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   

   

 Valgkomitéens innstilling:  
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Forbundsstyret (1. vara.) 

1 år Ellen Tråen, BEHK På Valg / Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   

   
 Valgkomitéens innstilling:  

   
   

Forbundsstyret (2 vara.) 

1 år Ståle Bakkemo, Troms EHK På valg / Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   

   
 Valgkomitéens innstilling:  

   

   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Helge Jakobsen, Troms EHK Ikke på Valg (valgt 2022) 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Joar Brosdal, Telemark EHK Ikke på Valg (valgt 2021) 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Ole Arthur Løite, AAEHK På valg (valgt 2020) / Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   

   

 Valgkomitéens innstilling:  

   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Leder) 

1 år Ole Arthur Løite, AAEHK På Valg / Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  

   

   

Lov og Kontrollkomiteen (vara.) 

1 år Jan Arne Berdal, STEHK På Valg / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   

 Valgkomitéens innstilling:  
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Valgkomiteen 

3 år Anders Nyhuus, BEHK På valg (Kan ikke gjenvelges) 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   

   

 Valgkomitéens innstilling:  

   

   

3 år Tom Nøvik, JFEHK 
Ikke på valg (gjenstår med 1 år) valgt 

2021 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   

   

3 år Sissel Hermann, NTEHK 
Ikke på valg (gjenstår med 2 år) valgt 

2022 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   

   

1 år (varam.) Morten Lien, HVEHK På valg / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   

   
 Valgkomitéens innstilling:  

   
   

Revisor 

1 år Carsten Bakke, OOEHK På valg / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  

   
   

1 år Nils P Hagen, ØEHK På Valg / Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  

   
   

RS-Ordfører 

1 år Ivar Horrigmo, TEHK På valg / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
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 Valgkomitéens innstilling:  

   
   

Rs- Viseordfører 

1 år Frank Christiansen, NTEHK På Valg / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
 

  

   
 

Valgkomitéens innstilling:  

   
   

Representanter til 
RS NKK 2023 

Valgkomitéens innstilling: 
FS får mandat til å utpeke delegater til 

RS NKK 2023 
 

  

 

Styrets honorar 2023 

2022: Leder: kr. 26 630.-  

2022: Nestleder: kr. 5 326,-  

Styrets honorar til leder og nestleder indeksreguleres årlig med virkning fra 2023 med 

utgangspunkt i KPI. 

I tillegg kommer møtehonorar pr. møte for alle medlemmer av 

forbundsstyret. Gjeldene satser foreslås. 

Fysisk styremøte: Kr 1 500,- 

Digitalt styremøte opptil fire timer: Kr 750,- 

Digitalt styremøte over fire timer: Kr 1 500,- 

 

 
 

Sak 12: Innstilling fra valgkomiteen hvoretter 

årsmøtet velger: 

 

a. Klubbens leder for 1 år 

b. Nestleder for 2 år 

c. 1 Styremedlem for 2 år 

d. 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 
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Forslag fra valgkomiteen! 

 Funksjon 
navn valg Forslag Alle Innstilling 

Leder 1 år;  Solvar Nordheim På valg  Gjenvalg Solvar Nordheim 

Nestformann 2 år Helge Jakobsen På Valg *1 Anders Iversen Anders Iversen 
Styremedlem 2 år Terje Karlsen  ikke på valg    

Styremedlem 2 år Anders Iversen  Ikke på valg, men 

innstilt som 

Nestleder *2 

Helge Jakobsen Helge Jakobsen (1 år) 

Styremedlem 2 år Trine Camilla Knutsen 
for Svein-Kyrre Jakobsen 

som gikk ut av styre 

På valg  Ståle Bakkemo Ståle Bakkemo 

1.varamedlem 1 år Trine Camilla Knutsen På valg  Gjenvalg Trine Camilla 

Knutsen  

2.Varamedlem 1- år Ståle Bakkemo På valg  Tonje Brandser Tonje Brandser 

Leder Valgkomite Tom Einevoll  På valg  Går ut  

Medlem Valgkomite Lena Tollefsen ikke på valg  Blir ny leder VK 

Medlem Valgkomite Morten Olsen  ikke på valg    

Nytt medlem 

valgkomite 

 På Valg  Stein Gunnar 

Pedersen 

Stein Gunnar 

Pedersen 
Vara Valgkomite 1 år Sindre Myrland På valg  Gjenvalg Sindre Myrland 

Revisor 1 år Roar Pedersen På valg  Gjenvalg Roar Pedersen 

Vara Revisor 1 år Jørn Heimland  På valg  Gjenvalg Jørn Heimland  

Delegater RS – Årsmøte delegerer til styre å finne delegater som reiser på RS 
*1 Helge Jakobsen tar ikke gjenvalg som Nestleder 

*2 Anders Iversen er ikke på valg, men valgkomite har innstilt han som ny nestleder for 2 år. Funksjonstiden som gjenstår, er 

et år og komiteen innstiller Helge Jakobsen. 

 

 

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

før. 

2. Alle får kr 250,- ekstra for hvert styremøte de møter på (ny) 

Tabellen ser slik ut: 

Leder Kr 3.000 Fastsettes av årsmøte 

Nestleder Kr 2.000 Fastsettes av årsmøte 

Kasserer Kr 3.000 Fastsettes av årsmøte 

Øvrige (også vara) Kr 1.000 Fastsettes av årsmøte 

Deltatt styremøte (pr. møte og alle i styre)  Kr    250 Fastsettes av Årsmøte 
 

Valgkomite: 

Tom Einevold  Lena Tollefsen  Morten Olsen 
Sign    Sign    Sign 

Leder 

 
 

  

Årsmøte slutt!  
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MEDLEMSMØTE 
 

Etter årsmøte vil det bli et medlemsmøte.  

Der vil forslag arbeidsplan TROHK 2023 bli lagt fram, en del info om arbeid i klubb og 

forbundet, diskusjoner om aktiviteter og saker medlemmer vil diskutere.  

 

Middag og årsfest deretter. 

 


