
Medlemsinformasjon nr. 1 2016: 

Styret ønsker å holde medlemmene oppdatert på status i viktige saker og arrangement som 

klubben jobber med og håper å bidra til engasjement blant medlemmene, slik at terskelen blir 

lav til å ta kontakt og komme med innspill og forslag til klubbens aktiviteter og drift. 

Hovedmålsetning for 2016 

02.16 HOVEDMÅLSETNINGER FOR 2016   

01.02.16 Tilstrekkelig rekruttering av nye dommere/funksjonærkrefter for å ivareta klubbens 

aktivitetsnivå i et perspektiv på 5 og 10 år: Videreføring fra 2015 som også gjelder 

2016 

ALLE 25.2.16 

02.02.16 Nyrekruttering av medlemmer i aldersgruppen 15-30 år. Videreføres også i 2016 ALLE 25.2.16 

03.02.16 Involvering/inkludering av flere medlemmer i klubbens aktiviteter. Videreføres også i 

2016 

- For å gjøre klubben robust 

- Oppdatering av hjemmesiden og facebooksiden 

- Klubbinfo 

- Teamsammensetning med ulik komp, kompetanseoverføring – erfarne/ferske 

ALLE 

 

 

25.2.16 

 

 

Dommerstanden i S-T EHK har i likhet med resten av landet, nådd en respektabel alder i snitt. 

Heldigvis finnes det mange nye, unge kandidater som har nok kompetanse til å utdanne seg 

som dommer.  Konsekvensen av å prioritere utdanning av dommere, innebærer at alle elev- 

og aspirantarbeid som blir gått, skal kunne godskrives dommerutdanningen fremfor å gå 

jaktprøver når det ikke er nok dommere. Elever/aspiranter blir derfor ikke brukt som 

settedommere, hvis de ikke får godskrevet arbeidet i utdanningen. 

Rune Myrhaug har opprettet en facebookgruppe for autoriserte dommere og dommer-

kandidater under utdanning. Målet er at alle dommere som får tildelt hund skal legges ut der, 

slik at elever og aspiranter kan ta kontakt for å gå elev/asp-arbeid. 

Alle dommere oppfordres til å melde fra til styret når de går med fører som har tilstrekkelig 

kompetanse og ferdigheter til å utdanne seg som dommer. Det finnes så mange flinke unge 

elghund-jegere som burde utvikle sin kompetanse som fører, ved å bedømme mange ulike 

hunder under arbeid med elg/hjort. 

Klubben har 15 ettersøksdommer-kandidater under utdanning, 19 bandhunddommer-

kandidater, 15 løshunddommer-kandidater. Det er gjennomført 4 teorikurs for 

bandhunddommer-elever/aspiranter. 

Rammevilkår for komiteer:  

 Innrapportering til styret med frister 

 Krav om å benytte nyutdannede dommere/funksjonærer, og styret skal utarbeide 

oppdatert oversikt over hvem dette er 

 Legge ut tildelte dommere på facebooksiden slik at elever/aspiranter kan ta kontakt å 

gå arbeid 

 Økonomiske rammer – herunder premier/sløyfer. Styret utarbeider oversikt over 

sponsorer på hvert arrangement 



 Styret utarbeider instruks/sjekklister på hvert arrangement med kommunikasjonslinjer 

som omfatter all utdanning i regi S-T EHK. Elev/asp-ansvarlig: Nils Olav Stokke. 

 Prøveledelsen skal gå gjennom resultatlistene å se etter kandidater for 

dommerutdanning, etc. 

 Innrapportere lovende unghunder til respektive avlsråd 

 Evaluering SKAL gjennomføres innen 14? dager etter arr 

 

Nye regler om godkjenning av ettersøkshund f.o.m 1. april 2016 

Vi forsøker også å innlemme nye utdanningsregler for godkjent ettersøkshund til de nye 

reglene fra og med 1. april 2016. Nå er det ikke lenger mulig å bli godkjent ettersøkshund på 

eget og nabovald, ved å gå en jaktprøve. 

Det er kun ettersøks-dommere som kan bedømme blodspor og ferskspor i 

godkjenningsprogrammet. Det betyr at en bandhund-dommer eller en løshund-dommer med 

fersksporgodkjenning, kan ikke bedømme ferskspordelen i utdanningsprogrammet. 

For å påta seg ettersøks-oppdrag for det offentlige må videregåendekurs i ettersøk være 

gjennomført. 

Nye championat-regler f.o.m 1. september 2016 

NKK har besluttet fra og med 1. september at det ikke lenger er krav om 1. premie på samlet 

prøve for å bli jaktchampion. Så da kommer vedtaket fra RS 2015 inn i regelverket.  

Nye utdannings-regler for bandhund-dommere f.o.m 1. september 2016 

NKK har besluttet at fra og med 1. september kan bandhund-dommer utdanningen tas over 1 

år, slik at det blir like regler som for løshund-dommer utdanningen. Dette ble vedtatt på RS i 

2012. 

Nye regler for utstillingschampionat f.o.m 1. september 2016 

NKK har besluttet som en prøveordning i 5 år, at for å løse ut utstillingschampionat er alle 

Certifikat, som er oppnådd på eksteriørutstilling, hvilende inntil hunden har oppnådd 

Jaktchampionat.  I prøveperioden skal NEKF gjennomføre nødvendige registreringer og 

dokumentere effekten av tiltaket. NEKF skal videre involvere det øvrige jaktmiljøet i de 

erfaringene og den kunnskapen som opparbeides gjennom prøveperioden. Ordningen gjelder 

fra og med 1. september 2016. 

Representantskapsmøte, Gardermoen, 30.04.2016 

Det har vært RS 2016 på Gardermoen, med engasjerte delegater og avgjørelser i viktige saker. 



 

Sør-Trøndelag EHK og Nils Olav Stokke orienterte om Ungdoms Mesterskap i Bandhund 

2016, som skal arrangeres i Selbu 5.-7. august. 

Leder for Forbundsstyret, Kjell Arild Haugen, tok ikke gjenvalg og ny leder er Knut J. 

Herland. 

Det ble vedtatt nye bandhund-regler med innføring av skogskort fom 1.1.17. Det vil bli laget 

hitta.se eller NPP-løsning, basert på de nye bandhund-reglene, som skal være klare 1.2.17.  

Av vesentlige endringer, nevnes at vekttall for prestasjonsmoment 1, oppførsel ved søk etter 

elg, er hevet fra 1 til 2.  Vekttall for prestasjonsmoment 3, oppførsel ved innpåstilling av elg, 

er redusert fra 3 til 2. 

Miljødirektoratet har endelig besluttet at det er kun ettersøks-dommere som kan bedømme 

ferskspordelen (og blodspordelen) i godkjenningsprogrammet for ettersøkshunder. Hvis en 

ekvipasje på jaktprøve ønsker sporprøvebevis, må det tildeles en dommer som også er 

ettersøksdommer, og sporprøven må registreres som egen prøve på ref.nr til bevegelig 

fersksporprøve. 

Økonomien i NEKF gikk med underskudd, og Egmontsaken bidro i stor grad til dette, med 

forlikssummen på 1.200.000,- og økt møteaktivitet i FS i 2015. Samlet underskudd som ble 

bokført var 1.436.000,-, derav utgjorde forliket i Egmontsaken 1.200.000,- utestående 

fordringer fra 2013 og eldre, som ikke er drevet inn til Forundet utgjorde ca. 30.000,- og årets 

underskudd ble 206.000,-.  

Det ble en del utskiftninger i Lov- og Kontrollkomiteen, og ett av de nye medlemmene som 

ble valgt inn er advokat av profesjon. 



S-T EHK fremmet forslag om å endre utdanningsperioden for bandhunddommere fra 2 til 1 

år, men dette var allerede vedtatt på RS i 2013, men ikke effektuert hos NKK. FS lovet å 

utarbeide bedre systemer for effektuering av RS-vedtak. 

S-T EHK fremmet også sak om å gjeninnføre krav om 2-dagers prøve for å delta på NM, og 

FS vil reversere endringene slik at vi er tilbake til opprinnelig NM-utforming, som skal 

arrangeres som en 2-dagers jaktprøve og krav om 2-dagers prøve for å delta på NM, fra og 

med 1.1.17. 

S-T EHK fikk sammen med N-T EHK gjennomslag for å fjerne kravet om ferskspor fra 

løshunddommer-utdanningen. 

Sakene om like nordiske løshundregeler, ble utsatt til RS 2017, hvor RS skal vedta regler som 

gjelder i 5 år. Sverige vedtok 23.5.17 like løshundregler og inngår nå i det nordiske 

samarbeidet. 

Ellers var det god stemning og saklig debatt på RS, og det rådet optimisme om å få til 

konstruktive vedtak på fremtidige RS. 

Fullstendig protokoll ligger på Forbundets hjemmeside. 

Under festmiddagen ble Loshunden`s kennel med Ove Helge Lo tildelt Oppdretterpris 2015 

med hundene; NO50967/09 NJ(b)CH Black Madonna og NO5867410 NJ(b)CH  NMeB-13 

kullnr:134971 født 25.05.2013 

Oppdretterpris ble også tildelt Varjdalen`s kennel med Ellen og Even Stene med hundene 

00928/08 INT NUCH NJ(b)CH SV-07 NORDV-10 NV-12 Varjdalens`s Theia Gjendin-datter 

og 08298/06 INT NUCH NJ(b)CH SV-07 NORDV-07 WW-08 NV-09-10 NVV-15 NORDV-

15 KATO 

Kullnr: 141762 født 31.01.2014 

Norvald Kirkhus og Rune Myrhaug ble tildelt prisen for årets jakthund (løshund) med 

NO4500/14 NJ(l)CH Birk 



 

 

Trondheimsutstillingen 2016 

Sør-Trøndelag Elghundklubb arrangerte utstilling for elghundrasene 2. april 2016 i 

Skotthyllhallen på Tiller. 

Totalt ble 102 hunder bedømt.  Rune Tyvold dømte NEG, Kareler og Laika-rasene og Eli-

Marie Klepp dømte NES, Jämt og Spets-rasene. 

 

Bildet viser 1BIS N J(B)CH Amigo NO41516/14, som eies av Roger Haugan, sammen med 

dommer Eli-Marie Klepp og handler Nina Eilertsen. Felleskjøpet Klett sponset för-premier til 

BIS-finalene både for voksne hunder og for valpene. 

Det ble trukket ut en valgfri jakt- eller sporprøve i Sør-Trøndelag Elghundklubb, blant 

katalognummerne, og det var Ståle Helgås som ble den heldige vinner. 



Blant valpenes katalognummer ble det trukket ut en vinner av gavekort på kr. 500,- på 

Magasinet, sponset av Bonesvoll Bygg AS, som Steinar Winsnes vant. 

Både publikum og arrangør var meget godt fornøyd med Skotthyllhallen som prøveplass. Den 

er ofte brukt til fuglehund utstilling, og er godt egnet til formålet.  

Trondheimsutstillingen i 2017 blir arrangert 1. april med dommerne Siv Sandø, som dømmer 

NEG, Kareler og Laika-rasene og Frank Christiansen, som dømmer NES, Jämt og Spets-

rasene.  

Neste utstilling i Sør-Trøndelag Elghundklubb, er Løkkenutstillingen 13. november 2016. 

Fullstendig resultatliste finnes på S-T EHK’s hjemmeside.  

Sæterdalsprøven, samla blodsporprøve 21.05.2016 

Den tradisjonelle Sæterdalsprøva ble avholdt 21. mai 2016. 

Nyplassen i Sæterdalen var også i år setet for årets samla blodsporprøve, med bålbrenning og 

tilgang til utedo.  Nyplassen er en perfekt plass for prøven, og ga en fin ramme rundt 

arrangementet. Etter regnvær om natta, ble det sol og finvær på prøvedagen, hvor deltagere, 

dommere og funksjonærer koste seg, og mange benyttet seg av kiosken.   

Det var i år 47 påmeldte ekvipasjer, og 46 startet. 9 ekvipasjer fikk 1. premie med HP, 17 

ekvipasjer fikk 1. premie uten HP, 7 ekvipasjer fikk 2. premie, 2 ekvipasjer fikk 3. premie, 

mens 11 ekvipasjer ikke lyktes helt denne dagen. 

13 ettersøksdommer elever/aspiranter, derav 4 fra Østerdalen, gikk en del av 

utdanningsprogrammet sitt på prøven, og etter prøven var hadde Sør-Trøndelag Elghundklubb 

4 nye ettersøks-dommere.  

Det ble avholdt dommermøte for å kåre prøvens tre beste, og prøvens beste ekvipasje ble N 

UCH S U(U)CH NORD DK VCH NMB-13 Vildandens Humle Af Tingcha, eier Johanna 

Järnegren og fører Henrik Jensen. Nr. 2 ble Blach-Flat’s Marine Hedda med eier og fører Siv 

Helseth. Nr. 3 ble Fjelljegerns Ares med eier Monica Rimolsrønning og fører Gisle 

Rimolsrønning.  

Sør-Trøndelag Elghundklubb vil takke frivillige og dommere som stilte opp denne dagen og 

hjalp til! 

 



Orkdalsprøven 2016 

Orkdalsprøven er vel overstått med både høye temperaturer og høye poengsummer. Det var 

store prestasjoner både fra hunder og førere, og veldig gledelig er det at ungdommen gjør det 

skarpt i skogen. Takk til alle elghund-entusiaster som var på prøven og skapte en trivelig 

stemning, og bidrar til at samla-prøvene er berettiget sin eksistens. Til dere som aldri har vært 

på Orkdalsprøven – den bør oppleves! 

 

Bildet er av Frolingens Kamo med en ung og lovende fører, Kamil Kulis, under prøven 

søndag hvor de presterte til 95 poeng på en dag med dårlige værforhold. 

Nytt av året var det et maksantall på 20 bandhundprøver pr dag, for å unngå overbooking. Det 

var behov for forutsigbarhet for deltagerne, og et realistisk antall dommere midt i 

sommerferien. Det er mange langveisfarende som kommer tidlig, og noen av disse kunne 

risikert at de ikke fikk starte pga overbooking. En stor takk til alle dommere som stiller opp 

midt i sommerferien og gjør det mulig å arrangere denne populære prøven. En særlig takk til 

dommere fra andre områdeklubber som reiser langt for å dømme på Orkdalsprøven. De bidrar 

til mer lik dømming på tvers av områdeklubbene. 

Orkdalsprøvens mange fine terreng med stor tetthet av dyr er attraktive, og i år var nesten 

65% av deltagerne fra andre områdeklubber enn Sør-Trøndelag Elghundklubb. 



 

Vesterleins P-T Kira og fører Stein Sandnes fra Østerdal Elghundklubb i målbevisst arbeid for 

å finne elg. 

Hovedkvarteret var som vanlig på Knyken Skisenter, med en arbeidsvillig komite og 

bandhunddommer-elever som bidro sterkt til arrangementet. 

 

Her avbildet før premieutdelingen. Fra venstre: dommerelev Marie Elisabeth Sveri, 

dommerelev Tone Weflen, prøveleder Leif Landrø, NKK-representant Carl Sverre Prøsch, 

dommerelev Roger Haugan og leder av Sør-Trøndelag Elghundklubb Kamilla Engen. 

Hovedmålsetning i Sør-Trøndelag Elghundklubb i 2016 er utdanning av nye dommere, og på 

mange av prøvene var det derfor med en dommerelev. Vi er helt avhengig av å utdanne nye 

dommere, og det finnes så mange flinke unge bandhund-jegere som burde utvikle sin 

kompetanse som fører, ved å bedømme mange ulike hunder under arbeid med elg/hjort. Deres 



bidrag er ofte kompetanse på IKT, som har blitt helt nødvendig for å administrere og 

arrangere elghund-prøver.  

 

Dommerelev Ola Hokseng er selv en dreven bandhund-jeger, men det er mye å lære av å lese 

andre hunder i arbeid med elg. 

 

Når ekvipasjen finner mye elg, blir det mye skriving for dommer, Edvin Meistad (til høyre). 



 

 

Sjefsgeneralen i sekretariatet var Marie Elisabeth Sveri, med god bistand fra deltagende 

dommerelever, som skrev inn alle skogsprotokollene og holdt orden på alle papirene. Her får 

dommer, Vidar Engen hjelp med sin skogsprotokoll. 

Bandhundkomiteen i Norske Elghundklubbers Forbund, ønsket å bruke Orkdalsprøven til å 

informere om de nye bandhundreglene f.o.m 01.01.2017, fordi den er en stor samlaprøve på 

landsbasis, hvor mange dommere fra ulike områdeklubber er samlet. Dommerne brukte 

skogskort, som kladd i skogen under prøvene.  Leder i bandhund-komiteen, Kolbjørn Thun, 

informerte og forklarte det nye systemet med skogsprotokoll hvor prosa-teksten er erstattet 

med tall-angivelser, slik at det er mulig å hente ut statistikk fra jaktprøvene til nytte for avl av 

elghund-rasene. 

 

 

 

 

 

 

 



Etter to dager i skogen ble det kåret en pall med de beste prøvene, og för-sponsor var Royal 

Canin. 

 

Vinner av Orkdalsprøven 2016 ble Biko og Ånund Vaa fra Telemark, som bor 76 mil fra 

Knyken, men det var verdt turen. De fikk høyeste poengsum på 98 poeng på dag 1 på 2-

dagersprøven. 

 

Nr. 2 ble Frolingens Kamo og Kamil Kulis, (til venstre) fra Hordaland Elghundklubb, med 95 

poeng på 1-dagsprøve søndag. En ung og lovende ekvipasje.  

Med 92 poeng ble det delt 3. plass til Loshundens DB Baya med eier Elin Wuttudal og fører 

Marit Sinnes Wuttudal. Her representert med eier av Baya’s far (Frolingens Barak), onkel av 

eier og bror av fører, tidligere Norgesmester og kongepokalvinner, Even Sinnes (til høyre). 

Samme poengsum fikk Vikulåsens P-E Liisa og Kjell Johan Hermann. Sistnevnt var ikke til 

stede da bildet ble tatt. 

2. august ble prøven anerkjent av NKK. Komiteen på Orkdalsprøven takker alle som har 

bidratt! 



Løshund-dommer samling i regi NEKF, 18.06.2016 på Stav Hotel 

NEKF arrangerte samling for løshund-dommere i Nord- og Sør-Trøndelag 18. juni på Stav 

Hotel.  Målgruppen for samlingen var også elever og aspiranter. 13 personer fra S-T EHK 

møtte, og formålet var å få koordinert tolkninger og forståelser av jaktprøvereglementet, da 

det har vært litt forskjellige praktiseringer mellom områdeklubbene. Hovedintensjonen med 

møtet var å få så lik bedømmelse over hele landet som overhodet mulig. S-T EHK vil i 

forkant av Gauldalsprøva innkalle til nytt møte for løshund-dommere, og gå igjennom det 

samme materialet som ble brukt av NEKF, slik at også de dommerne, elevene og aspirantene 

som ikke har deltatt på slik samling, får samme informasjon i forkant av den hektiske 

prøvesesongen som starter. 

Ny-tilbud 

Helga 12.-14. august blir det elghundtreff i Øksendal på Phillipshaugen. Fredag blir det teori 

om blodspor med Ole Furu. Lørdag blir det gått blodsporprøver og komiteen skaffet flere nye 

terreng i nærområdet. Noen bandhunddommere dømmer separate bandhundprøver for 

nybegynnere. De fleste bandhundelevene/aspirantene som kommer fra dette området, skal gå 

elev/aspirant-arbeid. Det blir dommermøte etter prøvene hvor skogsprotokollene bli 

gjennomgått, med NKK-representant Bård Kalstad til stede, litt lik en samla prøve. Der blir 

det kåret en uoffisiell vinner blant ekvipasjene, som deltok på treffet. For de som ikke deltar 

på prøver, blir det demonstrasjon og instruksjon i utstillingstrening på dagtid.  

Det er viktig å få i gang aktivitet i nye områder av klubben, og all honnør til ildsjelene som 

har iverksatt dette flotte tiltaket. Vi håper at flere nye dommere blir utdannet i dette området i 

løpet av sesongen, slik at mange nye kan gå jaktprøver her hvor det er flotte terreng med mye 

hjort. 

Det jobbes også med å skaffe flere nye terreng for løshundprøver på Fosen og i Nedalsføre.  

Vi håper å kunne arrangere tilsvarende helger i disse områdene til neste år. 

Blodspor-kurs for ungdom og nybegynnere 17.06.16 

Sør-Trøndelag Elghundklubb arrangerte innføringskurs i blodspor for 7 ungdommer og 

nybegynnere 17. juni. Kurset var særlig rettet mot bruk av elghunder, og hvordan utnytte 

egenskapene hos elghundrasene til ettersøk av skadd hjortevilt. 

Det er alltid hyggelig å arbeide med ungdom og nybegynnere som ønsker å bruke elghund til 

jakt og ettersøk. De har ofte nye måter å se ting på og bidrar dermed til at arbeidet med 

fremme av elghundene stadig blir bedre. Det deltok også kursdeltagere som hadde andre raser 

enn elghund. 

Instruktørene på kurset utgjorde en sammensatt kompetanse, med mye erfaring i praktisk 

ettersøk, konkurransedømming av blodspor, pedagogisk kompetanse og oppdatering av nytt 

regelverk, som er gjeldende fra 1. april 2016.  Disse var Gunnar Bostad, Oddvar Størdal og 

Kamilla Engen. 

Kursavgiften var kr. 540,- som tilsvarer medlemsavgiften i Sør-Trøndelag Elghundklubb.  

Kurset var gratis for medlemmer av klubben, som medførte at de fleste av kursdeltagerne som 



ikke var medlemmer fra før, meldte seg inn i klubben.  Disse ønskes hjertelig velkommen inn 

i en stor elghund-klubb, hvor det er samlet mye kompetanse og erfaring om hvordan benytte 

elghund til jakt og ettersøk, som de gjennom sitt medlemskap får tilgang til. 

 

 

 

Etter teoridelen dro hele kurset til Skogly Skistadion, hvor det kvelden før var lagt ut et 

blodspor etter kravene i regelverket. Der demonstrerte Jan Bye med sin norske elghund grå, 

Kira, hvordan en elghund kan gå et blodspor. Blodsporet var lagt inn på en GPS, slik at kurs-

deltagerne kunne følge med eksakt hvor blodsporet gikk, og fikk informasjon om opphold og 

vinkler i blodsporet. Det var veldig lærerikt å se hvordan elghunden runderte ved vinker og 

hvordan den benyttet overvær i arbeidet.  Kira var meget flink og fant sporslutten. Viltdelen 

var surret fast med ståltråd, men Mikkel Rev hadde jobbet hardt og røsket i skanken slik at 

ståltråden nesten var rettet helt ut. 

Dette er viktig lærdom, at det ofte er forstyrrelser for elghundene fra dyrelivet i skogen, når de 

skal ut på reelle ettersøk.  Da er det viktig at de er så godt trent at de fortsetter på oppgaven 

sin, som er å følge samme skadde dyr eller kunstig utlagt blodspor.  

Kurs-deltagerne stilte mange gode spørsmål og det var godt å ha så bred erfaringsbase blant 

instruktørene, som har utallige og forskjellige løsninger på utfordringer med det å trene 

blodspor med elghund. 



Tilbakemeldingen fra kurset; var inspirerte kurs-deltagere, som fikk lyst til å bruke 

kunnskapen de hadde fått på kurset og trene mye på blodspor med sine hunder. 

Anonymt leserinnlegg i Elghunden nr. 2, 2016 

I Elghunden nr. 2 av 2016, utgitt av NEKF er det publisert et anonymt leserinnlegg som hen 

speiler til noen av sakene som ble behandlet på siste årsmøtet i Sør-Trøndelag Elghundklubb.  

Noe av kritikken som rettes i leserinnlegget hører hjemme på talerstolen på årsmøtet, men da 

disse sakene ble behandlet var det ingen innsigelser fra årsmøtet, og sakene ble vedtatt 

enstemmig.  Det er også å bemerke at årsmøtet hadde et svært stort frammøte, slik at det var 

mange medlemmer som står bak vedtakene/valgene, men som sagt ble de fleste sakene vedtatt 

enstemmig uten innsigelser. 

Leserinnlegget angriper også de unge i klubben vår. I 2015 var det mange nye, unge 

medlemmer som engasjerte seg i driften av klubben. De er framtiden i klubben vår, og at de 

har andre meninger enn den eldre garde, er kanskje både riktig og sunt. 

Leserinnlegget er signert; «Mange medlemmer i Sør-Trøndelag Elghundklubb», men styret er 

gjort kjent med hvem som har sendt inn leserinnlegget og innlegget er ikke signert av flere 

enn dette enkeltmedlemmet. Styret anmoder om respekt for flertallsavgjørelser, og selv om 

årsmøtet ikke hadde et ubetydelig mindretall, er demokratiet så brutalt at flertallet bestemmer. 

Vi minner om at det gir en god del medlemsfordeler å stå som medlem i Sør-Trøndelag 

Elghundklubb, men sammen med medlemskapet følger også plikten til å respektere flertallet. 

Styret mener at slike anonyme leserinnlegg kun bidrar til å skape uro og motsetninger i en 

klubb, og velger derfor ikke å besvare leserinnlegget i neste utgave av Elghunden. 

 

Referatet fra årsmøtet inneholder opplysninger som kan være med å balansere publisert stoff 

om Sør-Trøndelag Elghundklubb i Elghunden nr. 2, under anonymt leserinnlegg. 

  
 

Årsmøte i Sør-Trøndelag Elghundklubb 13.02.2016 

 

Sør-Trøndelag Elghundklubb hadde årsmøte 13. februar 2016, og hele 115 stemmeberettigede 

hadde møtt opp, noe som er rekord og kanskje mest gledelig var at så mange nye, unge fjes å 

se. Med alle disse ungdommene, ser det lyst ut for framtiden i Sør-Trøndelag Elghundklubb.  

 

Innledningsvis måtte det avstemming til for å avgjøre om støttemedlemmer 

/husstandsmedlemmer som betaler kr. 50,- i kontingent var stemmeberettiget, selv om styret 

hadde skriftlig uttalelse fra FS leder og leder LKK, om at kun hovedmedlemmer var 

stemmeberettiget. En tidligere leder, som for øvrig stilte til valg som leder igjen, redegjorde 

for sine personlige kontakter i så vel kontrollkomiteen og ledelsen i Forbundet, om at de 

støttet hans syn om at også husstandsmedlemmer hadde stemmerett. Heldigvis avgjorde 

avstemming på ca. 70/40, at kun hovedmedlemmer har stemmerett ved årsmøtet. Det var godt 

da, Lov- og kontrollkomiteen kort tid etter årsmøtet fastslo at kun hovedmedlemmer har 

stemmerett på områdeklubbenes årsmøter, og S-T EHK ville ha måtte avholde nytt årsmøte. 

 



Til grunn for all aktivitet i klubben, ligger gjeldende regelverk, som gjelder for alle og gir 

forutsigbarhet. Det er det fremste virkemiddel for trivsel. Klubbens hovedmålsetning for 2015 

var å gjøre klubben mer robust, ved bl.a. å instruksfeste klubbens aktiviteter og involvere nye 

medlemmer, samt rekruttere nye dommere og nye medlemmer i aldersgruppen 15-30 år. 

 

2010:  420 medlemmer 

2011: 432 medlemmer -økning på 12 pers 

2012: 444 medlemmer -økning på 12 pers 

2013:  463 medlemmer  -økning på 19 pers 

2014:  473 medlemmer -økning på 10 pers 

2015:  508 medlemmer -økning på 35 pers! 

 

Aktiviteten for 2015 var like stor som for 2014, og det ble gått 255 prøvedager i skogen.  

Det var mange yngre medlemmer som engasjerte seg i driften i 2015, og klubben har 18 

elever/asp under utdanning som ettersøksdommer, 14 som bandhund-dommere og 10 som 

løshund-dommere. 

 

I 2012 ble S-T EHK tildelt tilskudd på kr. 200.000,- fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune for å 

drive ungdomsarbeid.  Dessverre var aktivitetene som var grunnlaget for bevilgningen ikke 

gjennomført, med unntak av UNM Løs 2013, men det var ikke søkt om utbetaling etter UNM. 

Styret fikk utsatt ungdomsaktivitetene til 2015, og disse aktivitetene og utarbeidelse av 

søknad for utbetaling av tilskuddet ble en omfattende jobb for det sittende styret i 2015. 

Fylkeskommunen underkjente bl.a. regnskapet i søknaden, og klubben måtte gjennomgå sine 

regnskapsrutiner, slik at vi fikk kontroll på, og kunne dokumentere kontantflyten, og lønns- 

og skatteinnberetning ble i tråd med gjeldende regelverk. I løpet av året engasjerte klubben 

autorisert regnskapsfirma for føring av regnskapet, og klubben gjennomførte 

ungdomsaktivitetene, og fikk søknaden godkjent med utbetaling av tilskuddet på kr. 200.000! 

Med nytt regnskapsfirma ble det avdekket at innrapportert overskudd på ca. kr. 36.000,- fra 

driftsåret 2014, manglet utgifter fra samme driftsår på ca. kr. 108.000,-, å skulle således ha 

vært et underskudd på ca. kr. 72.000,-. Uten kjennskap til dette ble det ikke iverksatt tiltak, 

som kunne få økonomien i balanse for 2015. Årsmøtet i 2016 vedtok derfor flere tiltak, som 

gav styret mulighet til å få økonomien i balanse. Årsresultatet for 2015 ble et overskudd på ca. 

kr. 80.000,-, men da var engangsbevilgningen fra Fylkeskommunen på kr. 200.000,- og 

utgifter for driftsåret 2014 på ca. kr. 108.000,- medregnet, slik at reelt resultat viste et 

underskudd ca. kr. 12.000,-. På årsmøtet ble medlemmene informert om driften av året som 

har gått, for å få en korrekt og faktabasert kjennskap til klubbens drift. Alt som ble lagt fram 

for årsmøtet ble dokumentert, med mulighet for årsmøte til å stille spørsmål. 

 

Årsberetning og regnskap med budsjett, ble enstemmig vedtatt på årsmøtet uten 

anmerkninger. 

 

Valget var et av årsmøtets høydepunkt, da sittende leder hadde fått motkandidat i en tidligere 

leder, samt at alle valgbare posisjoner hadde motkandidater fra kretsen rundt den tidligere 

lederen.  Dette viser at det er mange engasjerte medlemmer i S-T EHK, som ønsker å gjøre en 

innsats for klubben sin.  Avstemmingsresultat ble på ca. 70/40, slik at det nye styret ble; 

gjenvalg på leder Kamilla Engen og nestleder Arve Olav Sæter, mens Rune Morten Myrhaug 

ble nytt medlem av styret. Vara ble Nils Olav Stokke og Ottar Holden Andersen. I styret som 

ikke var på valg; Anne Jorunn Byggstøyl og Leif Landrø. 

 

Etter årsmøtet var det festmiddag med premieutdeling.  



 

 
Noen av medlemmene som mottok championatskjold. 

 

Styret anmoder alle medlemmer om å fortsette engasjementet og positivt bidra til klubbens 

aktiviteter, slik at vi får prøvd våre hunder og derigjennom ha et godt avlsmateriale også i 

framtiden å bygge våre elghundraser på. 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å lese medlemsinfo og styremøtereferatene som legges ut på 

hjemmesiden, og dermed holde seg oppdatert og kunne gi styret tilbakemelding på driften. 

Styret ønsker alle medlemmer en fortsatt god sommer, og lykke til med høstens jakt. 

 

 


