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SØR-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 

 

Styret: 

Sør-Trøndelag Elghundklubbs styre har i 2015 bestått av: 

 

Leder:    Kamilla Engen 

Nestleder:   Arve Olav Sæter 

Styremedlem:   Anne Jorunn Byggstøyl 

Styremedlem:   Leif Landrø 

Styremedlem:   Kjell Ivar How – trukket seg i mail av 15.05.15 

1. varamedlem:  Jan Petter Løseth – trukket seg i mail av 19.03.15 

2. varamedlem:  Nils Olav Stokke 

Kasserer/regnskapsføring: Bjørkan Regnskap AS 

 

 

Medlemstall:  pr. 31.12.14  473 medlemmer, samt 5 æresmedlemmer 

Medlemstall:  pr. 23.12.15  508 Medlemmer, samt 5 æresmedlemmer 

Økning på:     35 medlemmer 

 

I perioden har det vært avholdt 17 styremøter, og det er planlagt 2 til før årsmøtet. I tillegg har 

det blitt holdt løpende kontakt på telefon og e-mail i aktuelle saker. Det har blitt behandlet 

over 70 saker i løpet av året, og alle styremøtereferat er lagt ut på hjemmesiden under Info fra 

styret. Det er også avholdt flere møter med komiteene og utvalgene i løpet av 2015. Styret 

deltok på RS 9. mai 2015. 

 

 

 

 

 

 



VIKTIGE SAKER SOM STYRET HAR JOBBET MED I 2015: 

Hovedmålsettinger 2015: 

På det første styremøte19.2.15, vedtok styret hovedmålsettinger for klubben for 2015, hvor 

forutsetningen er at de videreføres i 2016. Dette ble ut kommunisert på Årsmøtet 2015 før 

valget. Nedenfor vises utdrag fra styremøtereferat i S-T EHK av 19.2.15: 

02.15 HOVEDMÅLSETNINGER FOR 2015   

01.02.15 Tilstrekkelig rekruttering av dommer/funksjonærkrefter for å ivareta klubbens 

aktivitetsnivå i et perspektiv på 5 og 10 år 
ALLE 19.2.15 

02.02.15 Nyrekruttering av medlemmer i aldersgruppen 15-30 år. ALLE 19.2.15 

03.02.15 Involvering/inkludering av flere medlemmer i klubbens aktiviteter. 

- Klubbinfo tilgjengelig for medlemmene  

- Oppdateringa av hjemmesiden  

- Teamsammensetning med ulik komp, kompetanseoverføring – erfarne/ferske, 

bred representasjon bl. medlemmene 

- Kartlegging av aktiviteter 

- Oversikt over klubbens materiell, og hvor det finnes 

- Sørge for nødvendig materiell for klubbens aktiviteter 

ALLE 19.2.15 

 

Oversikten under viser utviklingen i medlemstall for klubben fra 2010 til 2015, noe som er 

meget gode resultater. Arbeidet har bl.a. bestått i å kartlegge klubbens aktiviteter, involvere 

nye krefter og sørge for rekruttering av nye medlemmer og dommere, slik at klubben blir så 

robust at den kan ivareta klubbens aktivitetsnivå i et perspektiv på 5 og 10 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! (pr. skrivende stund) 

 

Styret er svært godt fornøyd med resultatet av årets arbeid, men for at den nye 

arbeidsmetodikken skal bli en rutinemessig måte å drive klubben på, er det behov for å 

videreføre arbeidet i minst ett år til. Det er stor aktivitet og mye engasjement og positivitet 

blant dommere og øvrige medlemmer i klubben. Det er mange som har bidratt til det gode 

resultatet, og styret vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i 2015, og håper at 

dere vil fortsette det gode arbeidet i 2016. 

Styrets fremste mål er at det skal være trivsel i klubben. Vi mener at det viktigste 

virkemiddelet for å skape trivsel i klubben er at gjeldende regelverk følges. Da blir alle 

behandlet likt og forutsigbart. Vi får godkjent våre aktiviteter og drift uten problemer, og 

brukere av klubbens tilbud får registrert resultatene på sine hunder.  Styret har også praktisert 

åpne prosesser og involvering og innsikt for våre medlemmer. 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. Vi ønsker å bidra til at klubben skal bli så 

robust at kubbens aktiviteter kan bestå i et perspektiv på 5 -10 år. 



Medlemskontingenten er for 2015 kr. 160,-. Årsmøtevedtak fra 2014 om å øke kontingenten 

med kr. 15,- for å følge forbundet, ble aldri ikke effektuert.  Kontingenten på kr. 175,- er nå 

lagt inn i NKK, slik at det blir effektuert fra 1.1.16.  

Mindre administrasjon:  

Styret har gjennom året kartlagt alle klubbens aktiviteter og drift, og har systematisert driften. 

Målsetning å redusere den administrative jobben til et minimum, slik at den dugnadsinnsatsen 

som legges ned stort sett går med til hundearbeid. 

Involvering av nye krefter 

Et av klubbens hovedmål er å gjøre klubben robust i et perspektiv på 5til 10 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.   

Påmelding med betalingsdel 

Nytt av året har alle påmeldinger på prøver, utenom løshund-prøvene og utstillingene, gått via 

deltager.no med betalingsdel på klubbens hjemmeside. Etter en noe vanskelig start av 

prøvesesongen, fikk alle prøveledere og funksjonærer, som har påtatt seg oppgaver ifm 

påmelding, til slutt tilgang til og opplæring i systemet. Vi har ut fra bruker-basert 

tilbakemelding, gjort endringer slik at systemet etter hvert virket 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. Dette vil som tidligere påpekt, spare klubben for mye administrering. 

NPP og påmeldinger til klubbens aktiviteter 

For første gang ble alle løshund-prøver kjørt via NPP, som betyr at all påmelding til løshund-

prøvene ble gjort direkte inn på NKK, som sparte klubben for svært mye administrasjon rundt 

påmelding og betaling. Forbundet jobber for at til neste år kan også bandhund-prøvene 

administreres via NPP, og dette ser styret fram til. Det er lagt ned et betydelig antall timer på 

påmelding til bandhund-prøvene. 

Bevilgning fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

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

100,-. Klubben fikk først 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.  

10.12.15 godkjente S-T Fylkeskommue sluttutbetaling av prosjektet på kr. 74 900,- for 

ungdoms- og rekrutteringsarbeid i 2015. Styret er utrolig stolte over å ha klart å få 

gjennomført dette prosjektet som totalt gav klubben en bevilging på kr. 200 000,-.  Dette 

tilsvarer inntekter fra over 666 jaktprøver, og det gir klubben mulighet til å rekruttere 

ungdom, nybegynnere og ikke minst nye dommere.  Vi legger ikke skjul på at dette har vært 

en av de mest arbeidskrevende oppgavene styret har hatt i 2015, som vi håper medlemmene i 

klubben setter pris på.  Det vi bl.a fikk gjennomslag for hos S-T Fylkeskommune, var at for å 

drive rekruttering av ungdom og nybegynnere må klubben ha tilstrekkelig ressurs av 

dommere som kan drive aktiviteter og kurs for målgruppen. Dommerstanden i S-T EHK har 

høy gjennomsnittsalder, derfor er rekruttering av dommere, et helt nødvendig 

satsningsområde for å kunne rekruttere ungdom og nybegynnere.  

I søknaden fra 2012 står det beskrevet at klubben ønsket å starte en langsiktig og omfattende 

satsning mot rekruttering av ungdom og nybegynnere. Styret håper å fortsette dette arbeidet i 

2016 slik at klubbens arbeidsmetodikk mht satsning på rekruttering ungdom og nybegynnere 

blir implementert i klubbens drift. 

Priser på prøver og utgiftsgodtgjørelse til dommerne 

På siste årsmøte ble det 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. Etter 

tilbakemelding fra flere dommer ble utgiftsgodtgjørelsen til dommerne 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. Informasjon om dommergodtgjørelse er lagt ut på hjemmesiden, 

tilgjengelig for alle dommerne som har dømt for klubben.  

Klubbens andel av inntektene fra prøvene er noe redusert i forhold til 2014, grunnet den 

vesentlige økningen i dommerutgiftsgodtgjørelsen. I styremøtevedtaket av 17.3.15 er det tatt 

forbehold om at dette er en prøveordning i 1 år, som skal evalueres. Reduksjonen i inntekter 

skyldes imidlertid at et langt større antall dommere enn tidligere har ønsket å få dekket sine 

utgifter når de dømmer. Nærmere orientering vil komme på årsmøtet. 

 



Økonomi 

Klubben har fått ny regnskapsfører, Bjørkan Regnskap AS, og styret har også fått oversikt 

over økonomien i klubben. Tradisjonelt har klubbens økonomiske bærebjelke vært 

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 denne store inntektskilde i sin helhet, med de store 

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

nødvendig at styret orienterer årsmøtet fullt ut 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 

dommeroppgjørsskjema. Grensen for krav om lønnsinnberetning og arbeidsgiveravgift i 2015, 

var kr. 8000,-, mens i 2016 økes den til kr. 10.000,-. Kun en dommer har levert 

oppgjørsskjema på over kr. 8000,-. 

I årene fremover må vi forvente at dugnadsviljen i klubben følger den dalende tendensen som 

ellers i samfunnet. Hvis vi skal ha håp om å nå hovedmålsetning om å kunne holde dagens 

aktivitetsnivå i et perspektiv på 5-10 år, må dommerne motiveres til å dømme prøver. De er 

klubbens produksjonsapparat, og det er bare rett og rimelig at de som ønsker det skal få 

dekket sine utgifter når de dømmer for klubben. 

Premiefat 

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

Haugen Bjørnstad som har malt de populære premiefatene i mer enn 20 år, 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 var en stor administrativ oppgave som krevde for 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. 

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. Det har vært kontakt mellom 

klubbene for å samarbeide om et løshund-kurs for ungdom og nybegynnere på Fosen. Styret 

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 bl.a. bandhund-dommere, og vi ser fram til en fremvekst av et aktivt elghund-miljø både 

på Sør- og Nord-Trøndersk side av Fosen. 

Rekruttering og oppfølging av elever og aspiranter 

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

er meget fornøyd med 18 nye på ettersøks-dommerutdanning, 14 nye på bandhund-

dommerutdanning og 10 nye på løshunddommer-utdanning. 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 

Representantskapsmøte (RS) for alle områdeklubbene var 08.05.15 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 fjernet Forbundsstyret 

(FS) 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 jobber for å få 

reversert dette. FS har opplyst at det er flere områdeklubber som har samsvarende 

innvendinger, og har så lagt gått tilbake til at NM skal arrangeres som en 2-dagers jaktprøve.   

Styret i S-T EHK vil arbeide videre med også å få tilbake krav om 2-dagers krav i 

uttaksreglene til NM. 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 loddtrekking 

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

Solbergløkk. 

 

 



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 gjorde en stor ekstrainnsats 

med å planlegge, gjennomføre og registrere prøven på NKK, DogWeb, 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 styret ønsker at Myrhaug sammen med prøveleder, Leif 

Jostein Konstad påtar seg ansvaret for å arrangere i 2016. 

Samla bandhundprøve Orkdal 18.-19.7.15 

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

sommerferien i Knyken, Orkdal. Det ble en stor jobb på forhånd, da vi bl.a. ikke fikk tilgang 

til det eksisterende kartmaterialet over alle prøveterreng. Det ble jobbet meget bra i komiteen, 

slik at nye kart over alle prøveterreng nå er laget, og er tilgjengelig for klubben for ettertiden. 

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! Prøvens beste hund 

ble Kira av Eikjevellen, og eier Kjetil Sæther, med 95 poeng. 

NM Bandhund 2015 i Hordaland 

Det ble 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. Styret gratulerer alle klubbens deltagere med flott innsats, og arrangøren 

Hordaland EHK med et utmerket arrangement. 

Samla bandhundprøve i Selbu, 15. – 16.8.15 

Selbuprøven ble også i år arrangert på Moheim, og jevnt over var det bra med elg på alle 

terreng og veldig høy premieringsgrad. Nærmeste innpåstilling skulle bli helt ned i 4 meter fr 

en sovende elg. Stort nærmere er det vel ikke mulig å komme. Det var 10 færre påmeldte enn 

foregående år, men NTEHK arrangerte samme helga samlaprøve på Finsås, Snåsa. Dette må 

samkjøres med NTEHK neste gang. Sveri & co stod for sekretariatet, og flere nye i klubben er 

utlært på feltet. Prøvens beste hund ble Gaia med fører Geir Hilmo, som gikk til hele 98 

poeng.  



Ungdoms NM Bandhund 2016: 

Vi er veldig glad for å kunne meddele medlemmene at Norges første Ungdoms NM 

Bandhund er tildelt Sør-Trøndelag Elghundklubb i 2016, og vil bli arrangert i Selbu 6. august 

2016. Komiteen og listen over gjøremål er langt på vei klar, og så snart årsmøtet er 

gjennomført vil arbeidet starte for fullt. 

Ungdoms NM Løs 2015 i Lierne  

Nord-Trøndelag Elghundklubb arrangerte Ungdoms NM Løshund i Lierne 4. september.  Det 

jobbes godt med ungdomsarbeid i klubben og det er gledelig at så mange som ønsket å delta 

på UNM Løs. Etter loddtrekning ble det Raymond Kjønnås Andersen fra Støren med hunden 

Ragg (NEG), som eies av Jan Arne Berdal fra Budalen som representerte klubben vår.  Jan 

Arne Berdal stilte også opp som dommer. Raymond og Ragg gjorde en hederlig innsats under 

de rådende forhold, og ble nr. 11 av 14 deltagere.   

Gauldalsprøven, samla løs, 7. – 8.11.15 

Gauldalsprøven ble også i år arrangert på Rognestunet, Rognes,  7. og 8. november. Stedet er 

ypperlig som base for arrangementet da alt er samlet på samme sted, med tanke på overnatting 

og dommermøter. Dette fører til en sosial sammenkomst både for dommere og hundeførere. 

Midt i terrengområdene er det også, slik at det blir omtrent samme avstand for alle ekvipasjer 

når de skal ut på prøve. I år var det påmeldt 6 1-dagers og 13 2-dagers hunder. Antall 

startende var 6 1-dags og 12 2-dags, da en ekvipasje måtte trekke seg pga av sykdom på 

hunden. Av alle startende ekvipasjer dag 1 og dag 2 var det kun to ekvipasjer som ikke kom 

for elg. Prøvens beste hund ble Vamyras N-Tyri med eier Anna Bilstad. 

Klubbkamp 13. – 14.11.15 

Etter mange år med ønske om å arrangere en klubbkamp på løshund mellom elghundklubbene 

i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Østerdalen og Jämtland, ble det Sør-Trøndelag 

elghundklubb som klarte å sette dette ut i live for første gang.  Dette er vi meget stolte av, og 

en stor takk til ildsjelene i løshundmiljøet, som gjorde dette mulig.   

Løkkenutstilling 15.11.15 

15. november arrangerte klubben for første gang Løkkenutstillingen innendørs i ridehallen på 

Berge Gård, Vormstad.  Ut fra tidligere års moderate påmelding, forsøkte vi i år med en 

dommer, Marianne Holmli, for alle raser. Veldig gledelig ble det rekordstor påmelding, med 

totalt 113 påmeldte hunder. Valpene ble bedømt av Rune Tyvold.  Dermed er 

Løkkenutstillingen større enn Trondheimsutstillingen dette året. 

Dommere, ringsekretær, skriver og øvrige funksjonærer gjorde en kjempejobb, og arrangøren 

har fått svært gode tilbakemeldinger. Det er et stort ønske om å fortsette å ha utstillingen 

innendørs, da det vanligvis er surt og kaldt midt i november i Trøndelag. Utstillingens beste 

hund ble DI-Rossi, med eier Kjetil Skogstad fra Verdal. 

 



Trondheimsutstillingen 21.03.15 

91 påmeldte hunder til årets Trondheimsutstilling, som var lokalisert ifm Villmarksmessa på 

Melhus. Arvid Göransson dømte NEG og Kerstin Henriksson dømte øvrige raser. 

Utstillingens beste hund ble Vamyra’s N-Tyri, som eies av Anna og Brigit Bilstad. Det var 

møtt opp masse publikum som så på utstillingen, og entydige tilbakemelding fra utstillerne 

om at det var for trangt for hundene som ventet utenfor utstillingsringene. Flere var tydelige 

på at de kom ikke til å delta igjen på denne utstillingen, hvis dette ikke ble forbedret.  Dersom 

klubben får gjentatte klager på arrangementet, risikerer klubben i ytterste konsekvens å miste 

muligheten til å arrangere utstillinger. Derfor er det besluttet å avholde denne utstillingen i 

Skotthyllhallen på Tiller i 2016. Dette var ikke Villmarksmessas ansvarlig enig i, og har sendt 

ut en mail til et stort antall medlemmer i klubben, hvor hun benevner klubbens leder i lite 

flatterende ordelag. Hun hevder også at hun vil forfølge saken juridisk. Hun har involvert 

valgkomiteen i kontakten med klubben, som utvilsomt er en styresak. Igjen er det viktig at 

klubbens aktiviteter drives i henhold til gjeldende regelverk. Styret kan dokumentere 

begrunnelsen for vedtaket, som er i tråd med NKK’s utstillingsregelverk, om det skulle bli 

nødvendig. 

Medlemmer  

Siden årsskiftet har klubben fått 35 nye hovedmedlemmer, 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. 

Alle klubbens aktiviteter er gjennomført, med tilnærmet 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. 

Klubbens hjemmeside og Facebookside 

Styret ønsker å kommunisere godt med medlemmene, og har forsøk å legge ut informasjon og 

styremøtereferatene på hjemmesiden og på Facebook så raskt som mulig. Vi er veldig opptatt 

av åpne prosesser i tråd med gjeldende regelverk, og ønsker å holde medlemmene oppdatert 

på status i viktige saker som klubben jobber med. Dermed håper vi 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.  En stor takk til Vegard Dragmyrhaug, som har vært 

administrator på hjemmesiden, og Gisle Berdal som administrerer Facebooksiden til klubben. 

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 elghund raser på. 

 

 

 



Jaktprøver arrangert av STEHK i 2015 (2014) 
 

  Dager i skogen 1. pr 2. pr 3. pr 0 pr 

1 dags separat band OK 44 (50) 24 (30)     4 (7)  2 (4) 5 (8) 

2 dags separat band OK 33 (29)  14 (13) 0 (0)  0 (1)  3 (1) 

1 dags samla band, Orkdal  29 (37) 12 (22) 5 (2) 3 (3) 9 (10) 

2 dags samla band, Orkdal  24 (15) 10 (5) 1 (2)  0 (0) 1 (1) 

1 dags samla band, Selbu  23 (33) 12 (7) 4 (14) 3 (3) 4 (9) 

2 dags samla band, Selbu  6 (5) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 

1 dags separat løs  30 (37) ? (23)   ? (2) ? (6) ? (6) 

2 dags separat løs  40 (32) ? (15) ? (?)  ? (?)  ? (1) 

1 dags samla løs, Gauldal  6 (7) 2 (5) 1 (0) 1 (0)  2 (2) 

2 dags samla løs, Gauldal  20 (11) 3 (1) 1 (0)  0 (0) 8 (7) 

            

Sum: 255 (256) ? (123)  ? (27) ? (17)  ? (46) 

 

(Resultatene fra separat løshundprøver er ikke klare pr. skrivende stund). 

 

Sporprøver arrangert av STEHK i 2015 (2014) 
 

  Dager i skogen 1. pr/bestått 2. pr 3. pr 0. pr 

Fersksporprøver  49 (77) 48 (76)          1 (1) 

Elgsporprøver    3 (5) 3 (5)       

Samla blodspor Sæterdalen 51 (42) 35 (22) 5 (4) 0 (3)  11 (13) 

Bevegelig blodspor  60 (77) 22 (40) 25 (27) 1 (0) 12 (10) 

      

Sum: 163 (201) 108(143)   30(31) 1 (3)  24(24) 

 

 

Utstillinger 
 

Klubben har i 2016 arrangert to utstillinger, Trondheimsutstillingen med 91 påmeldte 

utstillere og Løkkenutstillingen med 113 påmeldte utstillere. 

 

 

(Championatene for 2015 er ikke klare og kommer i den endelige årsmeldingen som legges ut 

på hjemmesiden senest 14 dager før årsmøtet) 

 

 

Styret ønsker alle medlemmer ei riktig God Jul og et Godt Nytt År! Endelig årsmelding, 

saksliste med innkomne saker, samt valgoversikt med innkomne forslag til valg, vil bli lagt ut 

på hjemmesiden senest 14 dager før årsmøtet.  Vi ønsker alle velkommen til Årsmøtet 

13.02.15 på Sandmoen Kro kl. 15:00! 


