
ORKDALSPRØVEN 2017 

Når det meldes varmerekord i hustrige Trøndelag, når vekkerklokka ringer midt i natta, når 

elg og hjort tusler rolig rett utenfor døra og når go-lukta til damene dufter myggspray – da er 

det duket for samla bandhundprøve i Sør-Trøndelag Elghundklubb: Orkdalsprøven. 

Takk til alle elghund-entusiaster som var på prøven og skapte en trivelig stemning, og bidrar 

til at samla-prøvene er berettiget sin eksistens. 

 

10-tagger i soloppgang fotografert av dommer Jan Magne Bøkseth. 

Nytt av året ble det benyttet skogskort, hvor dommer går gjennom hendelsesforløpet med 

føreren, som også signerer skogskortet. Dommerens bedømming av prestasjonene er det 

fortsatt bare dommeren som vurderer. 

Helga før Orkdalsprøven hadde komiteen for separate bandhundprøver i Sør-Trøndelag 

Elghundklubb gjennomført ei helg med nesten 20 separate prøver i nye terreng i Øksendal, et 

av aktivitetsområdene til klubben. Der ble det gjennomført forenklet dommermøte på de 

prøvene som ble gått og dommerne brukte skogskort. Erfaringene derfra tok vi med oss på 

Orkdalsprøven, og etter 50-60 bandhundprøver arrangert i Sør-Trøndelag Elghundklubb så 



langt i prøvesesongen, har vi betydelig erfaring med den nye måten å føre bandhundprøvene 

på. Erfaringene blir brakt videre til Bandhundkomiteen i Elghundforbundet. Det viktigste er at 

hunden blir bedømt korrekt etter reglene i skogen, og reglene er uendret bortsett fra at 

moment 1; søk har øket vekttallet fra 1 til 2, og moment 3; innpåstilling har redusert vekttallet 

fra 3 til 2. 

En stor takk til alle dommere som stiller opp midt i sommerferien og gjør det mulig å 

arrangere denne populære prøven. De er utrolig lojale til å ta i bruk et nytt system for føring 

av bedømmingen. Selv om det er erfart svakheter på skogskortet, er de løsningsorienterte og 

bidrar positivt ved å gi tilbakemelding som bringes videre til Bandhundkomiteen.  

Orkdalsprøvens mange fine terreng med stor tetthet av dyr er attraktive, og i år var over 50 % 

av deltagerne fra andre områdeklubber enn Sør-Trøndelag Elghundklubb. 

 

 

Bildet er av Varga av Raudberget født i 2016 med fører Erik Nygård, under innpåstilling. 

Fotograf: dommer Trond Anders Nilsen 



 

Syn for elg. 



 

Elg i morgengry beskuet av ekvipasjen og foreviget av dommeren. 

 

 

 



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

varmen. 

 

Her avbildet når prøvelederkoo er etablert og det er tid for litt forfriskninger i varmen, før 

hunder, deltagere og dommer ankommer. Fra venstre: prøvesekretær/dommeraspirant Marie 

Elisabeth Sveri, innkjøpsansvarlig/dommer Tone Weflen, koordninator/altmuligmann John 

Hammeren og terrengansvarlig/dommer Leif Landrø. Fotograf; prøveleder Kamilla Engen. 



 

Tidlig start på dagen når det er Orkdalsprøve. 

 

Hovedmålsetning i Sør-Trøndelag Elghundklubb i 2017 er utdanning av nye dommere, og på 

9 av prøvene var det derfor med en dommeraspirant. 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.  



 

Mossingans Tyra og fører Roar Dahlen med dommer Even Sinnes på søk etter elg.        

Fotograf: dommeraspirant Svenn Magnus Runde. 

 

Rekordår for knott! 



 

Mange utfordringer for deltagerne på Orkdalsprøven! 

 

 

Interessen for bandhund er også stor hos lovens lange arm i Orkdal. Fra venstre 

polititbetjentene Vegard Grefstad (hundefører bandhund og ettersøksdommeraspirant) og 

Arild Monsen på visitt hos prøveleder Kamilla Engen. 



Etter to dager i skogen ble det kåret en pall med de tre beste prøvene og                                     

för-sponsor var Royal Canin. 

 

Vinner av Orkdalsprøven 2017 ble Midtskogens E-T Alva, født i 2015, med eier og fører 

Ellen Krogstad fra Oslo-området EHK. Hun dømte lørdag og er en trofast bidragsyter til 

Orkdalsprøven. De fikk høyeste poengsum på 93 poeng på 1-dagsprøve søndag. 

Nr. 2 ble Vossasvarten’s C’ Bamsi med eier og fører Frank Erling Nordrerud (til høyre) fra 

Eidsberg i Sarpsborg. De fikk også 93 poeng på dag en på 2-dagersprøven, men bedømt etter 

pga eldre hund født i 2013.  

Med 92 poeng ble det 3. plass til Smalmyra’s T-M Dixi med eier og fører Kjell Inge Løvlund 

(til venstre) fra Nybergsund. 

 

Komiteen på Orkdalsprøven takker alle som har bidratt til Orkdalsprøven 2017. 

 

 

 

 

 


