
UNGDOMS MESTERSKAP, BANDHUND I SELBU 

 

Helga 5.-7. august 2016 arrangerte Sør-Trøndelag Elghundklubb Norges aller første Ungdoms 

Mesterskap for Bandhund i Selbu. 

Formålet med arrangementet var å starte et ungdomsmiljø på bandhund.  Nord-Trøndelag 

Elghundklubb forsøkte for noen år siden om å arrangere UNM Bandhund, men måtte avlyse 

pga for få påmeldte deltagere. 

S-T EHK startet derfor i 2015 med å kontakte alle områdeklubbene for å påvirke og 

undersøke om det var grunnlag for å arrangere et UM Bandhund i 2016.  Områdeklubbene ble 

anmodet om å kontakte jaktlag i sine områder og søke etter ungdommer under 25 år som gikk 

med bandhund.  Responsen var såpass positiv, at styret i 2015 besluttet å søke om UM 

Bandhund 2016. Da påmeldingsfristen var utløpt var det påmeldt hele 10 deltagere og 3 

reserver. 

Under hele prosessen har Norske Elghundklubbers Forbund vært en pådriver og god 

samarbeidspartner. De bevilget tilskudd til arrangementet med kr. 20.000,- og har i tillegg 

vært en bidragsyter med gode råd og tips til arrangementet. De har i likhet med S-T EHK 

skjønt at det viktigste arbeidet i elghund Norge, er rekruttering av unge og nye medlemmer. 

Ut fra regelverket var det mulighet for å ta med reserver dersom et Ungdoms Mesterskap ikke 

har 15 ordinært påmeldte deltagere, og i samråd med NEKF, ble samtlige 13 påmeldte 

deltagere tilbudt å starte på UM Bandhund 2016.  Deltagerne var fra 15 år til 25 år, og det er 

et godt tegn at 5 deltagere stilte med egen hund.  Det er også meget gledelig og lovende for 

fremtiden og miljøet, at hele 5 av deltagerne var jenter.  En balansert kjønnssammensetning er 

forutsetninger for å skape et godt miljø. Det er en kjent sak at miljøet som driver med elghund 

både er mannsdominert og forgubbet. Da er det ekstra artig å drive med ungdomsarbeid og se 

at det finnes mange unge og flinke personer av begge kjønn som driver med bandhund, bare 

man leter etter dem. Det er vel også mye av essensen i ungdomsarbeidet – vi må gjøre oss 

interessante og tilgjengelige slik at disse ungdommene vet om oss og det tilbudet vi kan gi 

dem i områdeklubbene. 

Terrengene som ble brukt under Ungdoms Mesterskapet er de samme som har blitt benyttet 

under samla bandhundprøve i Selbu tidligere. Dette er terreng fra både Tydal og Selbu, og 

Selbu er for øvrig Sør-Trøndelags største elg-kommune. De aller fleste ekvipasjene kom for 

dyr. 

Henning Dragmyrhaug, som er avbildet på frontsiden av katalogen til Ungdoms Mesterskapet, 

satt i sekretariatet sammen med broren, Vegard. De mottok meldinger fra ekvipasjene og 

kjørte dette på nett, også kalt «Live-feed», om hendelser under prøvene, slik at hele Norge 

kunne følge med hva som skjedde hos deltagerne. Arrangementet hadde flere tusen følgere. 

Ellers lastet de inn skogsprotokollene etter hvert som dommerne kom inn med sine 

bedømmelser, og kjørte dommermøtet på storskjerm. Sammen med ungdomskontakten i S-T 

EHK, Ottar Holden Andersen, gjennomførte de også et pilot-prosjekt, ved at noen av 

deltagerne fikk påmontert en Tracker, som fungerer mye som en GPS-peil.  De laget en film 

som viste hvordan Tracker viser posisjon og retning til ekvipasjen til enhver tid. Det blir mye 

mer spennende med posteringsjakt, når postene kan se bandhund-førerens posisjon og retning 

når de f.eks. har tatt ut elg.  Dette mener vi er hjelpemidler som vil være med på å øke 



interessen for bandhund-jakt blant ungdommer, og derfor ønsket S-T EHK å kjøre denne 

piloten på Ungdoms Mesterskapet i Bandhund. 

Ungdoms Mesterskapet var lagt til Selbutunet, som kunne tilby flotte lokaler og omgivelser.  

På åpningsseremonien deltok ordfører i Selbu kommune, Ole Morten Balstad og leder for 

Norske Elghundklubbers Forbund, Knut Jørgen Herland.  

Deretter var det dommer og deltager-brief, hvor Norsk Kennel Klubs representant, Kolbjørn 

Thun viste en flott fotogjennomgang av hva som blir bedømt under en bandhundprøve. Han er 

også leder av bandhundkomiteen i Norske Elghundklubbers Forbund, og benyttet muligheten 

når det var samlet dommere fra mange områdeklubber, til å informere om nye bandhundregler 

fom 2017. Han demonstrerte skogskort og tallangivelser i skogsprotokollene i stede for 

prosatekst. Det er et viktig steg mot å kunne ta ut statistikk fra bandhundprøvene i framtiden. 

Det var flotte premier til alle deltagerne på Ungdoms Mesterskapet, og de var ganske like i 

verdi, da S-T EHK ønsket en flat profil på premieringen. Det ble presisert under deltager-

brifen at det viktigste var å delta, og det kunne være tilfeldigheter som avgjorde hvem som ble 

Ungdoms Mester.   Premiene var sponset av ulike samarbeidspartnere, og S-T EHK vil rette 

en stor takk til alle. Norske Elghundklubbers Forbund delte ut deltagerdiplomer til alle, samt 

plaketter til alle deltagere og dommere. Veldig gledelig var det at leder for Ungdomsutvalget i 

Norske Elghundklubbers Forbund, Linda Marie Lien, hadde tatt uten til Trøndelag, og hun 

delte ut diplomer og bistod under premieutdelingen. 

Det er mange som bidrar for at det skal være mulig å arrangere et Ungdoms Mesterskap.  For 

at det skulle være helt likt antall personer som deltok på hver bandhundprøve, var det 

kjentmenn med på prøvene. De hadde sondert sine terreng før Ungdoms Mesterskapet, og var 

godt forberedt. Allikevel kan ingen garantere hvor elgen står til en hver tid.  Flere av 

kjentmennene er for øvrig under utdanning som bandhunddommere, og gikk elev- og 

aspirantarbeid.  Det er helt avgjørende at områdeklubbene utdanner nye dommere, dersom vi 

skal kunne tilby jaktprøver i framtiden. 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.  

Samla bandhundprøver betyr grytidlige morgener og intens søking på værmeldingen etter 

vind.  Det var heldigvis ikke så varmt i været, men det var lite vind for mange av deltagerne, 

noe som påvirket prestasjonene i skogen.  Men været får man ikke til å gjøre noe med, og det 

er tillatt at hunden benytter alle sine sanser til å finne elg, dersom vinden uteblir.  Alle gjorde i 

alle fall sitt ytterste, og da dommermøtet hadde avgjort resultatene, hadde over 50 % av 

prøvene oppnådd 1. premie! 

Før premieutdelingen var det blomsterutdeling til prøveleder, Rune Myrhaug, NKK-rep. 

Kolbjørn Thun, leder Ungdomsutvalget NEKF Linda Marie Lien og leder NEKF Knut Jørgen 

Herland.  

Ungdoms Mester i Bandhund 2016 ble Ole Østvang, 15 år fra Østerdal EHK med Saga, som 

oppnådde 85 poeng. Nr. 2 ble Åshild Storaunet, 21 år fra Nord-Trøndelag EHK med 

Frolingens Saara, som fikk 82 poeng. Samme poengsum fikk Jon Anders Mork Nilsen fra 

Hedmark EHK med Lykke, men etter regelverket ble han rangert som nr. 3, fordi han var 4 

dager eldre enn Åshild. Nr. 4 fikk også 82 poeng, Marit Kåsa fra Telemark EHK, som var 24 

år, med egen hund Bira, og ble rangert sist fordi hun var eldst. 



Fullstendig resultatliste vedlegges. 

Deltagerne fikk velge seg premie etter plassering, og øvrige premier ble loddet ut bland de 

tilstedeværende. 

Det var også mye familie til stede under Ungdoms Mesterskapet, som bidro til god stemning 

og støtte for de unge deltagerne. Det ble kokt bålkaffe på bålpanne, som ble et samlingspunkt 

under hele Ungdoms Mesterskapet. Etter premieutdelingen var det alkoholfri festmiddag, med 

underholdning av kjentmenn, som fremførte en elgjakt-sketsj. 

Leder i NEKF fikk overlevert en minnepenn med samtlige dokumenter fra planlegging og 

gjennomføring av Ungdoms Mesterskapet i Bandhund 2016, som vil være tilgjengelig for den 

områdeklubben som påtar seg å arrangere Ungdoms Mesterskap i Bandhund 2018.  

S-T EHK oppfordrer alle områdeklubber til å søke om Ungdoms Mesterskap i Bandhund 

2018! Disse ungdommene er en fantastisk gjeng, som det er utrolig artig å jobbe med og de er 

fremtiden for elghund-Norge. 

 


