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Leder 
Styret har en tid diskutert hvordan vi kan komme med mer generell informasjon til medlemmene. Vi 

har vurdert å legge ut referat fra styremøtene, men vi ser det er en del jobb med det. Alt av navn mv. 

må anonymiseres. Det kan da fort bli spekulasjoner. Vi har også saker som diskuteres gjennom flere 

møter og det vil bli bare stikkord i referater – som de som leser fort kan miste sammenheng på osv. 

(Jfr. Les andre som legger ut møtereferat). Referatene er heller ikke godkjent av styret før neste 

styremøte, så det kan gå litt tid før det er klart. 

 

Vi har derfor besluttet at vi prøver med å legge ut et klubbinformasjonsskriv. Hvor ofte er vi usikker 

på. Der kan vi også ta med saker som styret arbeider med, aktiviteter mv. Da vil saker som går over 

flere møter stå i sammenheng og medlemmer bedre kan skaffe seg en oversikt. Men det vil også bety 

at vi kommer fram med saker som underveis kan bli forkastet / ikke gjennomført. 

Uansett så ønsker vi tilbakemeldinger fra medlemmer på det. Helst på e-post for på «Fjæsboka» kan 

tilbakemeldinger fort forsvinne i «mengden» og diskusjoner blant medlemmene ikke når fram til 

styre (Ting forsvinner i uoversiktlig mengde?) 

På siste styremøte ble det en forandring i styrets sammensetning. Svein-Kyrre Jakobsen trakk seg ut 

av styret av personlige grunner. Første varamedlem Trine-Camilla Knutsen rykket da opp på fast 

plass. Vi takker Svein-Kyrre for hans innsats i styret og for klubben. 

Som leder kan jeg si at styret samarbeider godt. Det vil si at vi ikke er enig i alle saker, men har gode 

diskusjoner som oftest fører det fram til en retning. Vi har stor aktivitet framover og det legges ned 

mye arbeid fra styremedlemmer og andre for at vi skal kunne avklare og gjennomføre. Vi har også 

hatt styremøter på Teams og da er det spesielt enkeltsaker vi må ha en rask beslutning på. 

Hittil i år har vi hatt 4 styremøter (etter siste årsmøte) – derav to korte på Teams. Av saker; 

konstituering og arbeidsfordeling, evaluering av årsmøte, delegater og planlegging RS 2022, 

planlegging klubbaktiviteter, dommervurderinger, kursing og arbeidskomiteer, utstillinger og 

oppståtte saker er noe av det som har preget disse styremøtene. Vi har 4 faste saker i starten av alle 

styremøter. Godkjenning referat forrige møte, åpne saker, økonomi og aktivitetsliste. 

Straks er prøvesesongen i gang – bare resten av snøen forsvinner i terrengene. Vi ønsker alle som 

skal gå prøver om å melde seg på og vi ønsker alle sammen lykke til. 

Leder 



Ny «Raseklubb Norsk Elghund Grå» 
Styret har fått mange henvendelser som gjelder denne nye klubben og om vår reaksjon. 

Først innledningsvis.:  

Troms Elghundklubb kjenner lite til formål mv. for den nye klubben annet enn det som har stått i 

sosiale media og det som nå står i Brønnøysundregistret.  

Men vi driver IKKE etterforskning på hvem som er innmeld /medlem i denne nye klubben og vi 

planlegger INGEN sanksjoner mot disse medlemmene. Vi er lojale mot NEKF og våre gjeldende 

vedtekter. (Men dersom medlemmer/tillitspersoner er illojale eller motarbeider TROEHK blir det noe 

annet – da må vi derimot reagere. Men det håper jeg vi ikke kommer opp i) 

Når det er sagt er det kommet «antydninger» på Facebook om at styret og RS-delegatene sine 

standpunkt på RS møtet er mot medlemmenes i TROEHK sine interesser. Vi mener bestemt at det 

medfører ikke riktighet og skal her redegjøre for det. 

Dagen før vi dro til RS fikk vi kjennskap til at det var etablert en ny rasehundklubb for Norsk Elghund 

Grå. Vi regnet med at det kunne bli en uformell diskusjon på RS, så vi forsøkte å finne ut noe mer. 

Leder av TROEHK måtte selv i et annet møte, men andre i styret prøvde å finne mere ut av det. Det 

første vi fant var at det ikke var en konkurrent mot NEKF. Det var et interesseforum.  

Vi spurte om vi kunne få se formålsparagrafen – men den var hemmelig så det fikk vi ikke. Vi spurte 

etter hvem som var i styret for å kunne få mer informasjon fra disse – men det var også hemmelig.  

 

Men så begynte det å komme mere i sosiale medier. Den nye klubben skulle ha raseansvar for NEG, 

drive utstilling, jaktprøver og ettersøksprøver.   

I og med at dette var uformelle kanaler medførte det at vi da valgte «å sitte stille i båten». 

 

Før RS startet ble dette orientert om – først i ledermøte fredags kveld – deretter en orientering 

under starten av RS. Det viser seg at e-post med forhåndsvarsel fra denne rasehundklubben hadde 

blitt sendt til bl.a. NKK. Dette medførte at vi ikke kunne være nøytrale da det var mot de vedtekter 

som vi som tillitspersoner under NEKF måtte forholde oss til. Det var ikke noe avstemming i RS, men 

forbundet har skrevet et informasjonsskriv på en stemningsrapport som klubbene kunngjorde på sine 

sider etter RS. (Dette har vel de fleste av dere sett?) 

 
I ettertid er det blitt stilt spørsmål på Facebook fra noen medlemmer om TROEHK sine delegaters 

myndigheter i RS på denne sak.  

Som sagt – ingen sak eller avstemming ble gjort på RS.  

Men dersom det har kommet opp som sak har vi som er tillitsvalgte i NEKF en forpliktelse til å 

forholde oss til formålsparagrafen og vedtekter til forbundet og lokalklubber. Dersom vi ikke vil 

forholde oss til det, bør vi si fra oss de verv vi har – det er blant annet på disse vedtektene årsmøtet i 

lokalklubben har valgt oss inn på!  

 

Vi vil forholde oss til NEKF. 

NEKF arbeider med saken og vi vil komme med mer informasjon når de kommer med 

tilbakemelding til oss. 

 

 

 



 

RS – 2022  

 

Representantskapsmøtet i NEKF ble avholdt 23/4-22 
med høy deltagelse fra områdeklubbene, 82 
delegater som til sammen forvaltet 6770 
medlemsstemmer. For TROEHK deltok delegater 
Solvar Nordheim, Helge Jakobsen, Anders Iversen. 

 

I tillegg var Ståle Bakkemo som vararepresentant for forbundsstyret og 
Lars Dolmseth for AU Svensk Hvit Elghund til stede under RS. (uten 
stemmerett). Solvar Nordheim var også til stede som leder av 
ettersøksutvalget i NEKF. 

Møtet ble gjennomført ihht. dagsorden i RS mappa og det var spesielt sak 11.22, Nye 

championatregler jakt løs og bandhund, som det på forhånd var knyttet mye spenning opp imot og 

den fikk mye oppmerksomhet på møtet. Vi hadde i vårt årsmøte hatt en god og åpen debatt som 

kom godt med da våre delegater skulle «manøvrere» blant forslagene. Vi hadde fra vårt årsmøte fått 

et rimelig «klart» mandat med at samlaprøver ikke er ønskelig og heller ikke gjennomførbart i vårt 

område. Det gikk igjennom at det ikke skulle være samlaprøver i JCH-krav, noe vi var veldig fornøyd 

med. Det ble vedtatt å beholde 2-dagsprøven. Minimum 6 poeng i søk falt også med hensyn til en del 

av rasene i forbundet. Vårt forslag om andre løp til championat falt. 

Ståle Bakkemo ble gjenvalgt som 2.vara i forbundsstyret og Helge Jakobsen ble valgt inn i Lov og 

Kontrollkomiteen. Endre Stakkerud ble gjenvalgt som forbundsleder. 

På RS ble vi også informert om utvikling av AU, videreutvikling av Nordisk Elghunddatabase 

(HittaÄlghund) og Aninova-prosjektet sammen med NKK. Dette gir bedre statistikk og rapportering 

som blant annet kan overflødiggjøre avlslister på sikt. På sikt vil det også omfatte Sverige og Finland. 

Når det gjelder dette har vi enda ikke god nok innsyn, men det kommer mer ut etter hvert. 

På RS middagen ble det en premieutdeling for tidligere år som pga. COVID har blitt amputert, her 

mottok Helge Jakobsen prisen årets oppdretter NES 2020. Vi gratulerer. 

Hele protokollen for RS ligger på vår facebookside. I korte trekk så ble tidligere championatregler 

videreført med kun små endringer. Disse reglene er nå låst til 2026. Vi må si oss veldig fornøyd med 

resultatet og håper dere også kan være fornøyd med det.  

 

Kommende prøvesesong.  

 

Prøvesesongen i år vil bli en blåkopi av 2021. Blodsporprøvene er 
det bare bar mark som hindrer oss å gå. Ferskspor og 
bandhundprøvene starter 1 juli. Løshund starter 20 august. 
Prøvene går frem til 23 desember. 
De dommere som skal dømme jaktprøver i år MÅ ha gjennomført 
oppdateringskurs. Ingen av eksisterende dommere får dømme 
før de har gjennomgått oppdateringen – derfor må dere 
dommere prøve å prioritere dette. 
På ettersøksprøver er det krav om en oppdatering med maks 5 
års mellomrom. Disse oppdateringer kjøres av NKK KGE og vi har  

Ikke oversikt over når den enkelte dommer har tatt oppdatering. Her må dommerne følge med selv.  

   



Dommereutdanning. 
Klubben vurderer fortløpende utdannelse av nye dommere. 
Kort oppsummert; Forslag til nye dommere sendes styret fra to 
dommere i kategorien. Uten å vurdere disse legges kanditatene 
ut for vurdering av dommerkollegiet. Vurderinger fra 
dommerkollegiet sendes på mail til styret som deretter samlet 
vurderer og innstiller. Grunnen for at vi gjør det slik (som også 
en del andre klubber gjør) er at vi har et stort geografisk 
område og styret kjenner ikke alle som foreslås.  

Dette er for å få en god behandling. Dommere som sitter i det faste styret i klubben kan ikke komme 

med anbefaling – da det er de som må foreta sluttbehandling. 

Det kommer inn forslag og siste styremøte var det kommet inn en del nye forslag som vi har satt 

under behandling. 

Utdannede dommere tilhører NKK. Vi i TROEHK gjør en jobb med å utdanne disse og tar kostnadene 

for utdanning. Men vi som klubb «eier» de ikke etterpå. Altså de er ikke dommere for TROEHK, men 

for NKK. 

 

Årets utstillinger 

 

Årets utstillinger vil i år som i fjor bli avholdt som en dobbelutstilling - Arctic 
utstillingen - helgen 13 og 14 august på Tømmernes leirsted. 

Dommere vil være Arnstein Hagen lørdag 13. august, og John Smedbakken 
søndag 14. August. 

Vi håper så mange som mulig vil melde på sin hund en eller begge dager, og 
komme for et sosialt treff med alle våre flotte elghunder og raser. 

Klubben for Svensk Hvit Elghund skal avholde treff samme helg på Tømmernes, hvor de skal de skal 

ha ei sosial samling. Forhåpentligvis deltar de også på vår utstilling, slik at de får vist frem rasen sin. 

De planlegger også et eget seminar denne helga – også dette på Tømmerneset. 

Hvis noen er interessert i å bidra å hjelpe oss på utstillingen er det bare å ta kontakt med TROEHK. 

 

Kursing 
• Dommerkurs; Som tidligere nevnt blir det før prøvestart oppdatering for Band- og 

Løshunddommere. Her skal også nye dommerelever delta. Dato for disse kursene kommer.  

• Arbeidsvarsling; Det er kjørt to arbeidsvarslingskurs i starten av mai i TROEHK sin regi 

• Offentlig ettersøksjeger – Det er planlagt et kurs 21. mai 

• Bandhundkurs; Dette er under planlegging første helga i juli i Rossfjord. Her vil det også bli 

muligheter for bandhundprøver og kanskje ettersøksprøver. Her er muligheter for 

bandhunddommerelever/aspiranter å starte på sine elevarbeid 

• Løshundkurs; Dette er under planlegging første helga i september. Her vil det også bli 

mulighet for alle typer prøver. Vi oppfordrer så mange som mulig av dommerne å sette av 

denne helga. Her er muligheter for løshunddommerelever/aspiranter å gå elevarbeid. 

• Unghundkurs; Et slikt kurs har vi ikke funnet plass for hittil. Det har dukket opp ting som tar 

en del av vårt fokus og vi har ikke funnet mulighet. 



• Prøvelederkurs; Det er avholdt kurs for prøveledere og NKK representanter. De som skal 

delta i en slik funksjon må ha gjennomgått kurset. Dette kjøres i sentral regi og det vil bli nye 

kurs årlig(?) 

 
 

 

Villmarksmessa 2022  
Styret har besluttet at vi vil ha stand på messa i år og vil her drive med info om klubben og selge 

klubbartikler, vi skal også prøve å få i gang et lotteri. Vi vil også invitere Forbundsstyret til å delta på 

vår stand. 

Til dere som ønsker å være med å profilere klubben en eller flere dager denne helga ta kontakt. 

Det vil da bli satt opp vaktlister. 

 

Status Ungdomsmesterskapet i bandhund Troms 
På grunn av lav påmelding har vi i siste styremøte besluttet å avlyse Ungdomsmesterskapet i 

Bandhund 2022. Vi beklager dette sterkt. Vi får nå ha fokus på NM Bandhund som vi skal arrangeres i 

august 2023. 

 

Deltakelse på NM Løshund 
Vi ønsker at de som har interesse å representere TROEHK på årets NM løshund sender inn søknad til 

styret. Kvalifiseringskriterier finnes på hjemmesiden vår. Klubben sponser hver deltaker med 5000 

kroner. Frist for å søke TROEHK er 1. juni. 

 

Profilklær 
Styret i TROEHK har en tid jobbet med å finne en god jakke som vi kan ha vår logo på. Meningen er at 

medlemmer skal kunne få kjøpt en slik jakke av klubben for en bra pris. Leting etter en jakke pågår. 

Deretter gjelder det å få forhandlet fram en god pris. Dette tilbudet vil vi komme tilbake til når vi får 

det klart. 

 

Åpne for flere hundeutstillinger i Troms 
Styret har – etter en forespørsel – i år (2022) åpnet for noen flere utstillinger i Troms. Om dette vil bli 

gjentatt flere år har vi ikke tatt stilling til 

 

 



Deltakelse / hjelpende hender 
Som dere ser er det fortsatt en del ting som skal gjennomføres og vi trenger en del personell for å 

gjennomføre aktiviteter. Dersom noen har muligheter / ønsker å bidra – send oss en melding. (Hva 

og når) Vi setter opp vaktlister på forskjellige aktiviteter og vi trenger personell (og innspill)  

leder@tromselghundklubb.no 

 

Håper at dere finner denne orientering informativ. 

God sommer til dere alle. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Troms Elghundklubb 

mailto:leder@tromselghundklubb.no

