
Medlemsinformasjon nr. 1.2015: 

Styret ønsker å kommunisere godt med medlemmene, og har besluttet å utgi medlemsinfo 

gjennom året. Vi ønsker å holde medlemmene oppdatert på status i viktige saker 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. 

NM Bandhund 2015 

Det er en stor glede og kunne informere om dobbeltseier til S-T EHK under NM Bandhund 

2015 i Kvinherad, Hordaland EHK, 7.-8. august.  Vinneren er klubbens Cimba med eier 

Nann-May Midtflå, og fører Morten Midtflå, og like gledelig er at medlem Trond Anders 

Nilsen, som selv førte sin Loshunden’s NT Hera, ble nr 2. Vi gratulerer alle våre deltagere 

med flott innsats, og arrangøren Hordaland EHK med et utmerket arrangement. 

Det er stor aktivitet og mye engasjement og positivitet blant dommere og øvrige medlemmer i 

klubben. Alle klubbens aktiviteter er så langt i prøvesesongen gjennomført, med like stor 

deltagelse som før, og med svært gode tilbakemeldinger både fra deltagere, dommere, 

funksjonærer, Forbundet og NKK. 

Ny-tilbud 

Det er gjennomført ny-tilbud av aktivitet på Fosen og i Sunndalsområdet. 7. august arrangerte 

klubben svarthund-treff i Øksendal, for ungdom og nybegynnere, som var åpent for andre 

elghundeiere og mer erfarne elghundeiere.  Hele 22 hunder og ca. 45 deltok på treffet, hvor 

Ivar Tørresdal foredro om bandhund-jakt, og Nils Haugen delte av sin store kunnskap om avl, 

etter å ha vært avlskontakt for svarthund i Midt-Norge gjennom mange år.  Det er avholdt 

svarthund-treff på Dombås i nasjonal regi, hvor det visstnok deltok 28 hunder, og dette viser 

hvor stort behovet er for aktivitet i denne delen av distriktet til Sør-Trøndelag Elghundklubb.  

Styret har anbefalt to nye bandhund-dommer kandidater i dette området, og håper at dette 

medfører etablering av et større fagmiljø som kan drive opplæring og jaktprøver for elghunder 

i dette området. 

Bandhund kurs for ungdom og nybegynnere 

Det er gjennomført to bandhund-kurs for ungdom og nybegynnere, med til sammen 21 

deltagere.  Det ene kurset ble arrangert på Fosen, og klubben inviterte også Nord-Trønderske 

Fosninger, og opplever et svært godt samarbeid med NTEHK. I et samarbeid mellom 

klubbene, planlegges det å avholde et løshund-kurs for ungdom og nybegynnere på Fosen 

nærmere høsten. Styre har erkjent at klubbens medlemmer på Fosenhalvøya har lite tilbud, og 

Ståle Breimo, samt flere engasjerte og flinke folk fra Fosen har satt i gang aktivitet. De er alle 

under utdanning som bandhund-dommere, og vi ser fram til en fremvekst av et aktivt 

elghund-miljø både på Sør- og Nord-Trøndersk side av Fosen. 

Oppfølging av elever og aspiranter 



Nils Olav Stokke har gjort en utmerket jobb og satt elev- og aspirantutdanningen i system, 

med 14 nye ettersøks-dommer kandidater, og 10 nye bandhund-dommer kandidater. Det er 

mange dommerkandidater som har fått mye hjelp av denne mannen så langt. Dette medfører 

kortere utdanningsløp og større kapasitet for klubben.  Han har oversendt og informert 

aktivitetsavdelingen i NKK om opplegget klubben har for ivaretakelse av elever- og 

aspiranter, og tilbakemeldingene er svært gode og det er uttalt stor tillit til klubben. Styret 

vektlegger et godt samarbeid med både Forbundet og NKK. 

RS 2015 

Representansskapsmøte (RS) for alle områdeklubbene var 08.05.2015 på Gardermoen.         

S-T EHK fremmet forslag på RS om å tilføye krav om 6 poeng i søk på 2 av prøvene, i 

championatkravet for løshund, samt å fryse championatreglene i 5 år, fordi disse behandles 

hvert år på RS. Dette ble vedtatt, men det ble dessverre et knapt flertall på RS for å fjerne 

kravet om samlet prøve fra championatreglene for bandhund.    Etter RS har Forbundsstyret 

(FS) fjernet kravet om 2-dagers fra uttaksreglene til NM, samt endret NM som prøveform fra 

2-dagers prøve, til to stk. 1-dags prøver.  Dette har styret protestert mot, og krever at en slik 

endring må behandles av RS. FS har opplyst at det er flere omårdeklubber som har 

samsvarende innvendinger, og behandler saken på et styremøte i FS til høsten.  Styret i         

S-TEHK vil fremme forslag for neste RS om tilbakeføring av opprinnelig regelverk vedr 2-

dagers krav i uttaksreglene til NM, samt 2-dagers som prøveform på NM, dersom FS ikke 

tilbakestiller regelverket. På RS vant Sør-Trøndelag EHK den andre av to priser for beste 

ungdomstiltak blant områdeklubbene. Premien var 2 dagers løshund-jakt, gitt av Namdal Bruk 

AS. S-T EHK vant prisen for Ungdoms NM Løs som ble arrangert i 2013, og for at klubben 

har kommet langt i den satsning og plan klubben har for ungdoms- og rekrutteringsarbeid i 

2015 og 2016. Flere andre elghundklubber var interessert i vår satsning på ungdoms- og 

rekrutteringsarbeid, og har hentet ideer til egen klubb. Premien ble delt ut etter loddtrening 

blant de som meldte seg på UNM Løshund 2015, og prisen ble vunnet av Ole Eskil 

Solbergløkk. Klubbens deltager på UNM Løs 2015 er Raymond Kjønnås Andersen. 

Samla blodsporprøve Sæterdalen 30.5.15 

Styret opplever stor oppslutning og positivitet i klubben, både blant dommere og øvrige 

medlemmer.  Etter å ha arrangert Norges største samla blodsporprøve i Sæterdalen med hele 

51 startende hunder, vil vi spesielt berømme Rune Myrhaug, som planla, gjennomførte og 

registrerte prøven på NKK, med meget gode tilbakemeldinger fra bl.a. NKK. Etter prøven ble 

det gjennomført obligatorisk evalueringsmøte, hvor hele prøven ble gjennomgått, og 

forbedringspunkter er innarbeidet i planleggingen til neste års prøve, som Myrhaug sammen 

med prøveleder har påtatt seg ansvaret å arrangere. 

Samla bandhundprøve Orkdal 18.-19.7.15 

Klubbens desidert største arrangement, er samla bandhundprøve som avholdes midt i 

sommerferien i Knyken, Orkdal. Påmeldingen var også i år svært stor, og ca. 60% av 

deltagerne var medlemmer av andre klubber, som  viser at dette er en svært populær prøve på 

landsbasis. Det er også en god målestokk på hvor stor kapasitet STEHK har, og det er svært 



gledelig at både dommere og medlemmer stilte opp i en slik utstrekning at prøvene ble 

gjennomført uten overbooking.  Vi fikk særlig mye positiv tilbakemelding på et meget 

velfungerende sekretariatet, som fikk unna kritikkene etter hvert som dommerne kom inn, slik 

at dommermøtet kunne avvikles tidlig. Elisabeth Sveri var sjef i sekretariatet og i løpet av 

prøven, hadde hun lært opp resten av sekretariatet, hvor det var flere elever/aspiranter som 

fikk god trening i å skrive kritikker, og lærte seg systemet på DogWeb, NKK. Rykende ferske 

NM-vinner bandhund Morten Midtflå var kjøkkensjef, som viste at han både er konge på 

kjøkkenet og i skogen! 

Involvering av nye krefter 

Et av klubbens hovedmål er å gjøre klubben robust i et perspektiv på 5, 10 og 15 år.  Mange 

nye krefter er involvert i klubbens ulike aktiviteter, og har tilegnet seg kunnskap om hvordan 

drive klubbens virksomhet, som gjør klubben mindre sårbar for framtiden. Vi jobber for at 

nye krefter skal bli inkludert i miljøet og ivaretatt  i alle ledd i klubben. Styret vil takke 

dommere og funksjonærer som har bidratt til klubbens aktiviteter. Uten dere blir det ingen 

aktivitet i klubben. Vi oppfordrer alle dommere om å melde fra når dere går jaktprøver med 

medlemmer som har kompetanse til å utdanne seg som dommer.   

Priser på prøver og utgiftsgodtgjørelse til dommerne 

Årsmøtet besluttet at styret skulle fastsette nye priser på klubbens prøver, samt vurdere 

godtgjørelsen til dommerne. Prisene ble økt slik at de er lik NTEHK, og hele 

påmeldingsavgiften skal betales samtidig med påmeldingen på klubbens hjemmeside. 

Dommerne skal ikke ta imot penger direkte fra deltager. Utgiftsgodtgjørelsen til dommerne 

ble øket til kr. 600,- pr. jaktprøve, 250,- pr. sporprøve og 200,- pr. blodsporprøve. 

Utgiftsgodtgjørelsen skal dekke kjøring til prøvestedet, dommermøter og utdanning, utgifter 

til telefon, rekvisita og pc, samt slitasje på klær og utstyr. Utgiftsgodtgjørelsen er ikke lønn, 

og det er utarbeidet et skjema Oppgjør for dommere, som vil bli lagt ut på hjemmesiden. Etter 

prøvesesongens slutt kan alle prøver føres på ett skjema pr dommer, med henvisning til ref.nr 

og sendes klubbens leder. 

Premiefat 

På siste årsmøte ble det bestemt at klubben ikke lenger skal betale for premiefat. Kari Haugen 

Bjørnstad som har malt premiefatene i mer enn 20 år på en utmerket måte, ønsket ikke å ta på 

seg oppgaven med å administrere bestillingene. Vi har fått på plass en produsent som har 

påtatt seg å ta imot bestilling, betaling, produksjon av fat og evt. utsendelse av premiefatene. 

Dette er en stor administrativ oppgave som krever mye tid av en frivillig klubb, og vi er 

veldig fornøyde med å ha fått til denne ordningen. Det er fortsatt mulig å få premiefatet 

utlevert under premieutdeling på årsmøtet, men det må som sagt betales og bestilles selv av 

den enkelte deltager. Se for øvrig informasjon på hjemmesiden. 

Løkkenutstilling 15.11.2015 

15. november arrangerer klubben Løkkenutstillingen innendørs i ridehall på Berge Gård, 

Vormstad.  Vi har fått på plass en utstillingskomite, dommer og ringsekretær på utstillingen. 



Vi ønsker forslag på flere medlemmer som kan tenke seg å bidra på denne utstillingen og/eller 

senere utstillinger. 

Påmelding med betalingsdel 

Nytt av året har alle påmeldinger på prøver gått via deltager.no med betalingsdel på klubbens 

hjemmeside.  Etter en noe vanskelig start av prøvesesongen, har nå alle prøveledere og 

funksjonærer, som har påtatt seg oppgaver ifm påmelding, fått tilgang til og opplæring i 

systemet. Vi har ut fra bruker basert tilbakemelding, gjort endringer slik at systemet nå virker 

å fungere etter intensjonen. Datautvalget i Forbundet jobber med at påmelding til jaktprøver 

skal kunne gjøres direkte fra NKK's terminliste, slik som for utstillinger. Styret vil legge til 

rette for dette så snart det er tilgjengelig, og vi håper at påmeldinger til Gauldalsprøven vil 

kunne skje via NKK's terminliste. Dette vil spare klubben for mye administrering. 

Bevilgning fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

18.5.15 godkjente S-T Fylkeskommune deltutbetaling for Ungdoms NM Løs 2013 på kr. 125 

100,-. Det er også gjennomført ungdoms- og rekrutteringsarbeid i 2015, slik at styret har godt 

håp om å få utbetalt resterende kr. 74 900,- innen utgangen av 2015. Klubben fikk avslag på 

søknad om delutbetaling innsendt 29.3.15, pga manglende prosjektdokumentasjon m.m. 

Fylkeskommunen åpnet også for å avslutte prosjektet fordi det ungdomsarbeidet som i følge 

søknaden skulle vært utført i 2012 og 2013, og som var grunnlaget for bevilgningen, ikke var 

gjennomført. Det ble utarbeidet prosjektrapport for UNM, prosjektplan for prosjektet, og ny 

kostnadsoversikt for UNM. Fylkeskommunen forlenget ikke prosjektet lenger enn ut 2015, da 

de ønsker å se om klubben gjennomfører planene for ungdoms- og rekrutteringsarbeid som er 

beskrevet i prosjektplanen. Det er nedlagt et betydelig arbeid for å få overbevist 

fylkeskommunen om at klubben vil gjennomføre ungdoms- og rekrutteringsarbeid i 2015, og 

her må Anne Jorunn Byggstøyl og Kamilla Engen få anerkjennelse for at dette til slutt gikk i 

orden. I forbindelse med første innsendelse av søknadsdokumenter til denne delutbetalingen 

29.03.15, ble det aktualisert at klubbens regnskapsrutiner måtte gjennomgås, slik at de i alle 

henseende er i tråd med gjeldende regelverk, Lov om god regnskapsskikk. Styret vil gi 

informasjon om dette på årsmøtet. 

Økonomi 

Styret har også fått oversikt over økonomien i klubben etter at ny regnskapsfører, Bjørkan 

Regnskap AS, kom på plass, og vil informere om at klubbens økonomiske bærebjelke er 

dugnadsinnsatsen fra dommerne.  Dersom forslag på siste årsmøte om å la 

dommergodtgjørelsen av alle klubbens prøver gå direkte til dommerne hadde blitt 

gjennomført, ville klubben ha mistet sin største inntektskilde i sin helhet, med de store 

negative økonomiske konsekvenser dette ville ha medført.  Denne saken viser at det er helt 

nødvendig at både styret og årsmøtet blir fullt orientert om de økonomiske konsekvenser i 

saker for å kunne fatte velfundamenterte beslutninger. Det medfører ikke riktighet at klubben 

må betale arbeidsgiveravgift for å utbetale utgiftsgodtgjørelse til dommerne etter 

innsendt/skriftlig Dommeroppgjør-skjema. 



Medlemmer 

Siden årsskiftet har klubben fått over 50 nye medlemmer, og klubben har pr dags dato 526 

medlemmer og STEHK er nå klart Norges nest største klubb.  Klubben har et svært godt 

samarbeid med naboklubbene, og det er uttrykt stor tillit til klubben i Forbundsstyret og i 

NKK. 

Utfordringer 

Det har også vært noen utfordringer.  Noen dommere, som først har påtatt seg å dømme på 

klubbens prøver, har trukket seg fordi de er desinformert om at kasserer/regnskapsfører er 

kastet fra styret. Styret har av hensyn til personen som har hatt vervet som 

kasserer/regnskapsfører, avstått fra å kommentere påstandene.  

Tidligere kasserer/regnskapsfører har ikke samtykket i at styret kan offentliggjøre den 

opprinnelige begrunnelsen han har gitt skriftlig i mail av 27.04.2015 hvor han trakk seg som 

kasserer/regnskapsfører, samt i mail av 15.05.2015 hvor han trakk seg fra styret.  

Alle klubbens aktiviteter er så langt i prøvesesongen gjennomført, med like stor deltagelse 

som før, og med svært gode tilbakemeldinger både fra deltagere, dommere, funksjonærer, 

Forbundet og NKK. Det er derfor ingen grunn til å bekymre seg for driften av klubben. Vi 

minner om at alle årets prøver/utstillinger ble søkt om i 2014 av foregående styre, og 

nåværende styres mandat, er å gjennomføre disse aktivitetene. 

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. 

Vi ønsker samtlige medlemmer velkommen til årsmøtet 13.02.2015 og få informasjon om 

klubbens virksomhet, si sin mening og bidra til en demokratisk organisasjon. 

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

 

 


