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SØR-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 

 

Styret: 

Sør-Trøndelag Elghundklubbs styre har i 2016 bestått av: 

 

Leder:    Kamilla Engen 

Nestleder:   Arve Olav Sæter 

Styremedlem:   Anne Jorunn Byggstøyl 

Styremedlem:   Leif Landrø 

Styremedlem:   Rune Morten Myrhaug 

1. varamedlem:  Nils Olav Stokke 

2. varamedlem:  Ottar Holden Andersen 

Kasserer/regnskapsføring: Bjørkan Regnskap AS 

 

Medlemstall:  pr. 31.12.15  508 medlemmer, samt 5 æresmedlemmer 

Medlemstall:  pr. 20.12.16  543 medlemmer, samt 5 æresmedlemmer 

Økning på:     35 medlemmer 

I perioden har det vært avholdt 9 styremøter, og det er planlagt to til før årsmøtet. I tillegg har 

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

60 saker i løpet av året, og styremøtereferatene er lagt ut på hjemmesiden under Info fra 

styret. Det er også avholdt flere møter med komiteene og utvalgene i løpet av 2016. Styret 

deltok på Ekstraordinært RS 31. mars og Ordinært RS 30. april 2016. 

 

VIKTIGE SAKER SOM STYRET HAR JOBBET MED I 2016: 

 

Hovedmålsettinger 2016: 

På det første styremøte vedtok styret hovedmålsettinger for klubben for 2016, men det kreves 

at denne målsetningen videreføres for at klubben skal bli robust og bærekraftig for framtiden. 

Nedenfor vises utdrag fra styremøtereferat i S-T EHK av 25.2.16: 

 



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 lik komp, kompetanseoverføring – erfarne/ferske 

ALLE 

 

 

25.2.16 

 

 

Oversikten under viser utviklingen i medlemstall for klubben fra 2010 til 2016. Vi har ikke 

oversikt over hvor mange av årets medlemmer som er i aldersgruppen 15-30 år, men en 

økning på 70 medlemmer på to år viser at arbeidet med bl.a. å involvere friske krefter og 

sørge for rekruttering av nye medlemmer og dommere, er riktig måte å drive klubben på.  Det 

bidrar til å sikre at klubben er 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 

2016:  543 medlemmer -økning på 35 pers  Totalt 581 medlemmer 

 

Styret har hatt et godt år, hvor det har krevd mye mindre administrasjon å drive klubben i 

2016. Dette fordi man gjorde en betydelig jobb med å effektivisere og modernisere klubbens 

drift og aktiviteter i 2015. For at effekten skal vedvare må denne arbeidsmetodikken 

videreføres – fortsatt viktig å benytte regelverk og verktøy som er tilgjengelig for at mest 

mulig av dugnadstimene som legges ned går til hundearbeid, og et minimum går til 

administrasjon.   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 2016, og håper at dere vil fortsette det 

gode arbeidet i 2017. 

Styrets fremste mål er at det skal være trivsel i klubben, og 2016 har vært et år preget av ro og 

godt arbeid med målsetningene. 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 praktiserer åpne prosesser og involvering 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 klubbens aktiviteter kan bestå i et perspektiv på 5 -10 

år. 



Medlemskontingenten var for 2016 kr. 175,-.   

Utdanne flere dommere: 

I snitt har dommerstanden i S-T EHK, 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 ikke mange nok autoriserte dommere stiller opp. 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 prøveledere og alle dommere som får tildelt hund skal 

legges ut der, slik at elever og aspiranter kan ta kontakt for å gå elev/aspirant-arbeid. 

Alle dommere oppfordres til å melde fra til prøvelederne 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. Det er helt avgjørende at områdeklubbene 

utdanner nye dommere, dersom vi skal kunne tilby jaktprøver i framtiden. Deres bidrag er 

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

elghund-prøver.  

Klubben har følgende resultater på dommerutdanning: 

Ettersøksdommere: 5 ferdig utdannet. 10 er under utdanning. 

Bandhunddommere: 4 ferdig utdannet. 14 er under utdanning. 

Løshunddommere: 2 ferdig utdannet. Ytterligere 4 er ferdig utdannet uten ferskspordelen, og 

vil bli autorisert på ny året, da det ikke lenger er krav om ferskspordel i løshunddommer-

utdanningen. 14 er under utdanning. 

Ungdom Mesterskap Bandhund 2016: 

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. Derfor var det godt å se at hele 13 deltagere startet 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. 

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

Kjentmenn 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.   

Alle deltagere gjorde sitt ytterste, og da dommermøtet hadde avgjort resultatene, hadde over 

50 % av prøvene oppnådd 1. premie! 

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. 

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

tilstedeværende. 

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. 

 



Løshundprøver i januar: 

Årsmøtet i 2016 ga styret i oppdrag å utrede muligheten for å arrangere løshundprøver i 

januar. Begrunnelsen var stort press på både terreng og dommere i en meget begrenset 

periode. For å åpne for løshundprøver i januar må det eksistere et reelt tilbud til alle, slik at 

ikke bare de få som har tilgang til eget terreng, kan gå januar-prøver. Det er mangel på terreng 

som kan benyttes til løshundprøver i januar, da de fleste grunneiere i Gauldalen ikke tillater 

dette. Gjennom året er det jobbet med terreng på Fosen, som vanligvis har lite snø i januar.  

Det må også finnes dommere i geografisk nærhet, som kan dømme i disse terrengene. Dette er 

tidkrevende arbeid, som krever oppfølging og lokal tilknytning. Styret har også kommet et 

stykke på vei med å arrangere løshundprøver i Tydalsområdet. I dette arbeidet har Ottar 

Holden Andersen og Ingar Hanssen vært sentrale. Det er viktig at klubben kan tilby jaktprøver 

i flere områder av vårt aktivitetsområde. Styret søkte i 2016 om utvidelse av prøveperioden på 

separate løshundprøver ut januar 2017, da jaktkomiteen i NKK gav dispensasjon om å benytte 

nyutdannede løshunddommere uten aspirantarbeider på ferskspor. Styret vil fortsette dette 

arbeidet i 2017, da behovet for januar-prøver bare øker ved at jaktprøveperioden i flere 

områder er utvidet til 21. desember. 

Jaktprøver via NPP/NKK: 

Løshundprøvene er også i år kjørt via NPP, i en forbedret utgave.  I 2017 skal også 

bandhundprøvene med de nye bandhundreglene, hvor bedømmingen angis med tall, 

administreres via NPP. Det blir i 2017 behov for opplæring av banddhunddommerne både i de 

nye reglene og føring av nye skogsprotokoller. Opplæringen vil også omfatte hvordan man 

laster ned NPP slik at man kan gå inn og laste ned sin skogsprotokoll, samt hvordan man 

oversender ferdig bedømt og utfylt skogsprotokoll. Styret har benyttet dommermøter på 

Orkdalsprøven, Ungdoms Mesterskapet i Bandhund og separate prøver til å bruke skogskort 

som kladd under prøvene, og informert om de nye bandhundreglene, som gjelder fra 2017. 

Økonomi 

Det har vært stor lettelse i arbeidsmengde av klubbens administrasjon og drift av den 

økonomiske siden av klubben. Påmelding til alle jaktprøver og utstillinger har gått via NKK, 

Terminlisten, som sparer prøveledelsen for mye arbeid og gir oversiktlige inntektsregistrering 

for regnskapet.  Dommergodtgjørelsen ble opprettholdt på samme nivå i 2016. Prisene på 

prøver i 2017 er vedtatt øket, for å ligge på samme nivå som sammenlignbare områdeklubber. 

Det er svært stor andel av medlemmer fra andre områdeklubber som deltar på prøver i Sør-

Trøndelag. Dommerne i klubben er vårt produksjonsapparat, og det er viktig at de motiveres 

til å dømme. Man må forvente at dugnadsviljen i klubben følger samfunnet for øvrig, og flere 

dommere vil nok ha sine utgifter dekket i fremtiden.  

Styret fikk på årsmøtet i 2016 flere fullmakter som gjør det mulig med økonomistyring, og 

har budsjettert for å gå i balanse for regnskapsåret 2016.  



Klubben har i 2016 innvilget et lån på kr. 100.000,- til Norske Elghundklubbers Forbund, med 

nedbetalingstid på 4 år.  Dette har ingen innvirkning på aktivitetsnivået i klubben, som har 

solid økonomi. 

Ny-tilbud: Øksendal og Løshundkurs på Fosen 

Ildsjelene fra Sunndalsområdet, med Roger Haugan som hovedansvarlig, fulgte opp den store 

interessen på svarthund-treffet blant elghundeiere i området i fjor. Det ble gjort en utmerket 

jobb og skaffet fine nye prøveterreng i Øksendal og omegn. Noen bandhunddommere og 

elever og aspiranter stilte opp, og gjennomførte separate bandhundprøver og blodsporprøver 

12.-13. august med Phillipshaugen som base. NKK-representant på separate bandhundprøver, 

Bård Kalstad, gjennomgikk prøvene, slik et dommermøte blir gjennomført, noe som var 

lærerikt for elever og aspiranter. Det var også utstillingstrening samt foredrag om 

blodsporprøver og bandhundprøver i løpet av arrangementet. Klubben håper at vi får utdannet 

flere dommere i dette området som har så mange elghunder, og får etablert prøveterreng i 

disse flotte omgivelsene. 

18. november arrangerte lokale medlemmer med Ståle Breimo i spissen, løshundkurs på 

Fosen, hvor 12 personer deltok. Kurset ble arrangert i kommunestyresalen i Åfjord. 

Foredragsholdere var Arve Olav Sæter og Arnulf Storosæter.  Interessen er stor. Det var også 

flere medlemmer fra NT EHK som deltok, og vi er glad for det gode samarbeidet med vår 

naboklubb i nord. 

RS 2016 

Representantskapsmøte (RS) for alle områdeklubbene var 30. april 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 skulle 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 bandhundregler med innføring av skogskort fom 1.1.17. Det vil 

bli laget NPP-løsning basert på de nye bandhundreglene, 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 ettersøksdommere som 

kan bedømme ferskspordelen (og blodspordelen) i godkjenningsprogrammet for 

ettersøkshunder, med virkning fom 1.4.16. 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 sporprøve. Muligheten for sporprøvebevis 

på bandhundprøve, faller bort fom 1.1.17. Økonomien gikk med underskudd, hvor 

forlikssummen fra Egmontsaken var hovedårsaken, men også økt møteaktivitet i FS i 2015, 

slik at samlet bokført underskudd var 1.436.000,-. Derav utgjorde forliket i Egmontsaken 

1.200.000,-.  Utestående fordringer fra 2013 og eldre, som ikke er drevet inn til Forbundet 

utgjorde ca. 30.000,- og årets underskudd ble 206.000,-, som mye skyldtes økt 

møtevirksomhet. 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 2012, men ikke effektuert i NKK’s bandhundregelverk. 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. 

Takker av Leif Landrø og Anne Jorunn Byggstøyl som går ut av styret 

Det har vært helt avgjørende i denne fasen hvor klubben preges av generasjonsskifte, at disse 

personene, som har vært med lenge, har bidratt. Selv om de går ut av styret, ønsker vi å bruke 

dem som ressurspersoner for klubben. Vi takker så mye for innsatsen. 

 

Jaktprøver arrangert av STEHK i 2016 (2015) 
 

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

1 dags separat band: ok 46 (44) 33 (24)    5 (4)  3 (2) 5 (5) 

2 dags separat band: ok 26 (33)  10 (14) 0 (0)  3 (0)  3 (3) 

1 dags samla band, Orkdal: ok 16 (29) 11 (12) 3 (5) 1 (3) 1 (9) 

2 dags samla band, Orkdal: ok 18 (24) 5 (10) 2 (1)  0 (0) 3 (1) 

1 dags samla band, UM: ok  13 7 1 2 3 

1 dags separat løs   (30)  (22)    (2)  (1)  (5) 

2 dags separat løs   (40)  (8)  (0)   (0)   (13) 

1 dags samla løs, Gauldal: ok  5 (6) 4 (2) 0 (1) 0 (1)  1 (2) 

2 dags samla løs, Gauldal: ok  20 (20)  8 (3)  0 (1)  0 (0) 2 (8) 

            

Sum:  (255)  (109)   (18)  (10)   (51) 

 

(Resultatene fra separate løshundprøver er ikke klar pr skrivende stund). 

 

Sporprøver arrangert av STEHK i 2016 (2015) 
 

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

Fersksporprøver: ok 45 (49) 44 (48)          1 (1) 

Elgsporprøver: ok 3 (2) 3 (2)       

Samla blodspor Sæterdalen:ok 46 (51) 26 (35) 7 (5) 2 (0)  11 (11) 

Bevegelig blodspor: ok 56 (60) 20 (22) 20 (25) 0 (1) 16 (12) 

      

Sum: 150 (162) 93 (107)  27 (30) 2 (1)  28 (24) 



 

 

Utstillinger 
 

Klubben har i 2016 arrangert to utstillinger, Trondheimsutstillingen med 107 påmeldte 

utstillere og Løkkenutstillingen med 96 påmeldte utstillere. 

 

 

 

(Championatene for 2016 er ikke klare, og blir lagt ut i den endelige årsmeldingen). 

 

 

 

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 

og offentliggjort på hjemmesiden senest 14 dager før årsmøtet.  Dette har klubbens 

medlemmer krav på, og da har alle medlemmer muligheter for å se om det er saker eller 

kandidater til valg, som de ønsker å møte opp på årsmøtet for å avgi sin stemme på. 

Fristen for innkomne forslag på saker og kandidater til valg er 10. januar 2017. 

 

Vi ønsker alle velkommen til Årsmøtet 11.02.17 på Vikhammer Motell kl. 15:00! 

 

 


