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SØR-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017 

Styret: 

Sør-Trøndelag Elghundklubbs styre har i 2017 bestått av: 

 

Leder:    Kamilla Engen 

Nestleder:   Arve Olav Sæter 

Styremedlem:   Rune Myrhaug 

Styremedlem:   Nils Olav Stokke 

Styremedlem:   Ottar Holden Andersen 

1. varamedlem:  Roger Haugan 

2. varamedlem:  Gisle Andre Berdal 

Kasserer/regnskapsføring: Bjørkan Regnskap AS 

 

Medlemstall:  pr. 31.12.16  543 medlemmer, samt 5 æresmedlemmer 

Medlemstall:  pr. 18.12.17  508 medlemmer, samt 7 æresmedlemmer 

Reduksjon på:     35 medlemmer 

I perioden har det vært avholdt ca. 15 styremøter, og i tillegg har styret holdt løpende kontakt 

på telefon og e-mail i aktuelle saker. Det har blitt behandlet ca. 55 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 2017. Styret og valgte delegater deltok på 

Ordinært RS 29. april 2017. 

VIKTIGE SAKER SOM STYRET HAR JOBBET MED I 2017: 

Hovedmålsettinger 2017: 

På det første styremøte vedtok styret hovedmålsettinger for klubben for 2017, 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 21.2.17: 

02.17 HOVEDMÅLSETNINGER FOR 2017   

01.02.17 Tilstrekkelig rekruttering av nye dommere/funksjonærkrefter fra flere aktivitetsområder 

i Sør-Trøndelag, for å ivareta klubbens aktivitetsnivå i et perspektiv på 5 og 10 år: 

Videreføring fra 2015 og 2016 som også gjelder 2017 

ALLE 21.2.17 

02.02.17 Nyrekruttering av medlemmer i aldersgruppen 15-30 år. Videreføres også i 2017 ALLE 21.2.17 



03.02.17 Redusere antall dugnadstimer til administrasjon, støtte- og servicefunksjoner. Benytte 

tilgjengelige elektroniske verktøy. 
ALLE 21.2.17 

Oversikten under viser utviklingen i medlemstall for klubben fra 2010 til 2017. For første 

gang på flere år har klubben hatt en reduksjon i medlemsmassen.  Det kan være flere årsaker 

til dette, men det er en kjent sak at de fleste elghundeiere står som medlemmer når de går jakt- 

og sporprøver med hundene sine, og ellers ikke. For jaktprøver benytter klubben direkte 

påmelding fra terminlisten, og ikke-medlemmer av NKK får da automatisk dobbel 

påmeldingsavgift. For sporprøvene finnes ikke den muligheten via terminlisten til NKK, slik 

at blant disse deltagerne finnes det mange potensielle medlemmer. Klubben har hatt flere 

ulike medlemskategorier, bl.a. støttemedlem. Dette er et passivmedlemsskap som ikke har 

betalt grunnkontingent til NKK, og som har betalt et symbolsk beløp til S-T EHK.  Vi 

registrerer imidlertid at flere av disse medlemmene er svært aktive brukere av klubbens tilbud 

på jakt- og sporprøver. NKK har pålagt alle områdeklubber å rydde i sine medlemskategorier, 

særlig de som ikke betaler grunnkontingent til NKK. Fra og med 2018 har S-T EHK kun 

ordinært klubbmedlemskap, æresmedlemmer og husstandsmedlemskap (samme husstand og 

felles inntektskilde).  Ellers har Østerdal EHK en medlemsøkning på . 

 

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 

2017:  508 medlemmer -reduksjon på 35 pers  Totalt 542 medlemmer (pr 

18.12.17)  

 

Styret har hatt et godt år, hvor det har vi er på stabilt høyt nivå med deltagelse på utstilling, 

jakt- og sporprøver, sammenliknet med andre områdeklubber. Det har krevd mye mindre 

administrasjon å drive klubben i 2017, og vi begynner å se resultatene av hovedmålsettingene, 

som vi har hatt kontinuitet på over flere år. For at effekten skal vedvare må denne 

arbeidsmetodikken videreføres – fortsatt viktig å benytte 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 2017, og håper at dere vil fortsette det 

gode arbeidet i 2018. 

Styrets fremste mål er at det skal være trivsel i klubben, og 2017 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 2017 kr. 195,-.   



 

Utdanne flere dommere: 

I snitt har dommerstanden i S-T EHK, i likhet med resten av landet, nådd en respektabel alder. 

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 styret 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:  10 dommere er ferdig utdannet, og 7 er under utdanning. 

Bandhunddommere: 7 dommere er ferdig utdannet, og 13 er under utdanning. 

Løshunddommere: I skrivende stund pågår løshundprøvene, og 19 er under utdanning. 

Digital informasjonsdeling for styret i Sør-Trøndelag Elghundklubb 

For å bidra til en av klubbens hovedmålsettinger om å redusere antall dugnadstimer til 

administrasjon, samt å gjøre klubben robust over tid ved å redusere tapet av historisk 

kommunikasjon når noen går ut av styret, har styret innført Google Apps som driver for et 

felles område for å dele data. Dette inkluderer mail og lagring av felles dokumenter. Så lenge 

man er medlem av styret disponere man epostadresse som følger funksjonen vedkommende 

har i styret, f.eks. leder@st-elghundklubb.no. Denne informasjonsdelingen gir nye 

medlemmer av styret tilgang til dokumenter/informasjon som vi allerede har 

utarbeidet. Svenn Magnus Runde står for implementeringen og vi har store forventninger til 

løsningen. Klubben trengte i.f.m denne informasjonsdelingen, samt at elektroniske kritikker 

på utstillinger blir innført, en oppgradering på elektronisk verktøy. Det vil bli kjøpt inn to stk. 

pad med tastatur, slik at skriver på våre utstillinger kan skrive kritikken, som blir elektronisk 

tilgjengelig. 

Redusere antall dugnadstimer til administrasjon 

Stadig flere områdeklubber arrangerer ikke samlaprøver fordi det kreves mange flere 

dugnadstimer til administrasjon for å arrangere en samlaprøve kontra separate prøver. Det er 

ikke lenger krav om samlaprøve i jaktchampionatet. 

Hvert eneste arrangement i klubben blir evaluert for stadig å forbedre klubbens drift mot å bli 

så robust organisasjonsmessig at klubben er i stand til å opprettholde tilbudet på prøver og 

utstillinger i et perspektiv på 10-15 år. 

mailto:leder@st-elghundklubb.no


Derfor er vi avhengig av å få tilbakemelding både fra brukere av klubbens prøver og 

utstillinger, samt fra funksjonærene som drifter disse. På bakgrunn av evaluering etter 

samlaprøver i 2016 måtte vi ta grep for å redusere arbeidsmengden for de funksjonærene som 

gjorde jobben, for at driften skulle bli bærekraftig. Dette får selvfølgelig konsekvenser, så er 

det vår jobb evaluere endringene og se om ønsket effekt er oppnådd, nemlig reduserte 

dugnadstimer til administrasjon, samtidig som tilbudet til hundene ikke reduseres.  

Medlemmene i klubben ønsker at prøvekomiteene skal dømme hund fremfor å bruke tiden på 

å administrere, slik at de får prøvd hundene sine. 

I 2017 ble kost på alle samlaprøver bakt inn i påmeldingsavgiften, og dette ønsker vi å gjøre 

rede for. 

Unison tilbakemelding fra prøvelederne og prøvekomiteene i fjor, som tok på seg den enorme 

oppgaven det er å være prøveleder for samlaprøver, var at det gikk alt for mye tid til å 

administrere prøvene. Som eksempel måtte deltagerne på Orkdalsprøven 2016 bestille mat 

utenom påmeldingen. Det medførte at vi måtte finne epostadresse, postadresser og 

telefonnummer til alle deltagerne på Orkdalsprøven. Etter påmeldingsfristen måtte vi kontakte 

alle deltagerne og spørre om de ønsket å bestille mat. Det ble mye purring for å få inn 

pengene på klubbkontoen for de som hadde svart, og det ble også brukte mye tid på å få svar 

fra de som ikke svarte. Dette medførte at bestilling av mat ble veldig sein og vi måtte ta høyde 

for at vi hadde nok mat, og det ble bestilt altfor mye mat, som ble et direkte tap.  I prøveleders 

koo var det ganske mange som betalte for mat på stedet kontakt, og det førte igjen til mye 

arbeid på stedet og i ettertid med billag og korrekt dokumentasjon på kontantflyten for 

arrangementet, som skulle til regnskapsfører. Resultatet på Orkdalsprøven i 2016 ble at alle 

utenom en deltager betalte for mat, og den ene deltagere gikk likeså godt inn og spiste 

allikevel.  Derfor var alle våre dugnadstimer som gikk til å administrere bestilling av mat 

bortkastet – alle kunne ha bestilt og betalt samtidig med påmeldingen. Det må også nevnes at 

det uansett er mye arbeid med å bestille og forbedrede, servere, rydde og returnere mat til alle 

deltagere, dommere, elever, aspiranter og funksjonærer på disse samlaprøvene.  

Når kost er inkludert i påmeldingsavgiften, har klubben økonomisk dekning til mat for 

dommere, elever, aspiranter og funksjonærer som gjør det mulig å arrangere disse 

samlaprøvene. Vi minner om at Gauldalsprøven i 2016 gikk med et underskudd på over kr. 

3000,-. Vi er helt avhengig av å legge til rette for utdanning av nye dommere dersom vi skal 

kunne opprettholde tilbudet om prøver over tid.  Dette har vi kommunisert på de tre siste 

årsmøtene i klubben, som har tilsluttet seg denne strategien, og hovedmålsetning siden 2015 

har vært å utdanne nye dommere og lære opp nye funksjonærer som kan drifte klubbens 

aktiviteter.   

Vi i Sør-Trøndelag Elghundklubb ønsker å arrangere samlaprøver, som er den fremste arena 

for nye til å etablere kontakter med erfarne elghundfolk og den kompetanseoverføringen som 

skjer når så mange med ulik erfaring møtes. Det at alle møtes til måltidene fremmer denne 

effekten.  

En av oss i styret deltok med unghund på en 1-dags separat prøve under bandhundtreffet i 

Øksendal, som ble arrangert på Trædal Hotell & Turistsenter. Vedkommende betalte nesten 

kr. 4000,- for hotellrom med hund og forpleining, i tillegg til kr. 1000,- i påmeldingsavgift for 

jaktprøven. Til sammenlikning er det billig å betale kr. 250,- for kost pr. dag på samlaprøver. 

Alle er vi avhengig av at klubben er i stand til å tilby prøver, slik at vi kan få prøvd våre 

unghunder, hunder fra vårt oppdrett, hunder til familie og venner eller noen fra jaktlaget. Vi 



må forsøke å redusere antall dugnadstimer til administrasjon, rett og slett for å kunne ha et 

tilbud om prøver også i framtiden. 

Evalueringen etter samlaprøvene i 2017 hvor kosten var innbakt i påmeldingsavgiften viser 

følgende: 

Påmeldingen til prøvene tilnærmet likt samme nivå som tidligere år, og da har vi tatt i 

betraktning at det er første året det ikke lenger er mulig å gå en jaktprøve å få godkjent 

ettersøkshund på eget- og nabovald. Det er fortsatt stor påmelding fra medlemmer av andre 

klubber enn Sør-Trøndelag Elghundklubb, også fra utlandet. Med andre ord, vi arrangerer 

fortsatt noen av landets mest populære samlaprøver. 

Samlaprøvene i S-T EHK går med overskudd og vi har økonomisk dekning for å servere 

dommere, elever, aspiranter og funksjonærer gratis mat. Vi legger dermed til rette for at flere 

kan utdanne seg som dommere og til å bidra på samlaprøver. 

Prøvekomiteene som har hatt oppgaven over flere år, opplever mindre arbeidsmengde enn før, 

og det er nå mulig å ta på seg et prøvelederverv og samtidig ha et liv ved siden av.  

Flere deltagere er samlet under måltidene på samlaprøvene med den positive effekten dette 

har. 

Noen deltagere vil heller spise hjemme, og mener de sparer litt penger ved at middag og 

tørrmat pr dag hjemme blir billigere enn kr. 250,-.  

Fortsatt er det flere som ønsker å benytte seg av prøvetilbudene på samlaprøver, enn de som 

ønsker å bidra slik at disse samlaprøvene blir mulig å tilby.  

Konklusjon: Det er mye som tyder på at innbakt kost i påmeldingsavgiften på samlaprøver 

også blir en realitet i 2018. 

Evaluering Gauldalsprøven og separate løshundprøver 2017: 

Etter betydelig snøfall i prøveområdet, måtte komiteen dessverre avlyse Gauldalsprøven 2017 

grunnet føreforhold. 

Dette medførte enda større press på separate løshundprøver. Dette kommer i tillegg til enda 

kortere prøvesesong, fordi jaktsesongen er utvidet til jul.  Det har vært problematisk å få 

gjennomført 2-dagers prøvene, når sesongen blir så sein både med hensyn til snøfall og korte 

dager med tilstrekkelig dagslys. Klubben arrangerer januar-prøver i tilfellet det finnes 

aktivitetsområder som har lite snø, slik at vi forsøker å få prøvd flest mulig hunder. 

Gauldalsprøven har stor oppslutning fra løshunddommerne, og som en prøveordning 

arrangeres kun 2-dagersprøver på Gauldalsprøven i 2018. Endagsprøvene gås som separate 

prøver, og ved forfall på Gauldalsprøven utnyttes dommerkapasiteten ved å fylle opp med 

separate endagsprøver. 

NM bandhund 2017: 

Nord-Trøndelag EHK arrangerte i år NM Bandhund, og våre deltagere gjorde det også i år 

meget godt.  Årets NM-vinner ble klubbens Trond Anders Nilsen og Loshundens Hera, som 

oppnådde 96 og 97 poeng, med til tider veldig vanskelige værforhold.  Dette er en ungdom 

som i forrige NM-bandhund ble nr. 2, så det var nok ingen tilfeldighet at han vant i år.  



I tillegg havnet regjerende NM-vinner Morten Midtflå og Cimba, rett utenfor pallen på 4. 

plass, mens Noralf Torjul og Tjerldersåsens V-v Heidi ble nr. 6! Vi gratulerer så mye! 

Ungdoms NM Løshund 2017: 

27. november 2017 arrangerte Osloområdet Elghundklubb og Hedmark EHK Ungdoms NM 

for Løshund i Nord-Odal. Formålet er å øke rekrutteringen av unge løshundjegere, og det er 

ikke nødvendig å være veldig erfaren. Her skal ungdommene knytte kontakter og bidra til at 

et ungdomsmiljø blant løshundjegerne. Det var 8 ekvipasjer som meldte sin interesse for å 

representere klubben, og det er vi synes vi er meget gledelig. Klubbens deltager ble Anders 

Budal med egen hund Bjønn, som stod for hederlig innsats. Dessverre fikk Bjønn en skade 

under prøven, men erfaringen kan de allikevel ta med seg.  

Jaktprøver via NPP/NKK: 

Bandhundprøvene er i år kjørt via NPP, med de nye bandhundreglene hvor bedømmingen 

angis med tall. Det første året har prøvekomiteen lagt inn alle prøvene i NPP, og dette har 

vært mye arbeid. Vi takker alle som har brukt mye av sin fritid for at dette gikk i orden. Vi i 

S-T EHK arrangerer desidert flest bandhundprøver i Norge, og har høstet erfaring fra årets 

sesong, som vi vil spille inn til Forbundet, slik at registreringen av prøvene blir mest mulig 

tilpasset prøveregelverket vi dømmer etter. Til neste sesong skal bandhunddommerne legge 

inn prøvene sine direkte i NPP, slik som løshunddommerne allerede gjør. Klubben vil gå ut 

med oppskrift og opplæring. 

Økonomi:  

Dommergodtgjørelsen er på samme nivå som i 2016, og inntektene fra dugnadsinnsatsen fra 

dommerne i 2017 er i skrivende stund ikke kjent. Dette er klubbens største inntektskilde, og er 

avgjørende for det økonomiske resultatet i år. I 2016 var inntektene fra dugnadsinnsats kr. 

76.000,-.  I 2015 var denne inntekten ca. kr. 80.000,-. Prisene på prøver i 2017 ble 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.  

Øksendals-treffet 

Ildsjelene fra Sunndalsområdet, med Roger Haugan og Svenn Magnus Runde i spissen, 

arrangerte i år ca. 20 separate bandhundprøver i nye, fine prøveterreng i Øksendal og omegn. 

Vi retter en n stor takk til dommere, deltagere og alle som bidro på Øksendaltreffet 2017. Det 

ble en flott helg med sosialt samvær og muligheter for å teste hund og fører etter hjort, elg og 

blod. Trædalsbakken leverte et flott område som ble samlingssted for overnatting, mat og 

kurs. Fredagen startet med middag og trekking av dommere og terreng. Det ble holdt kurs i 

NPP og gjennomgang av de nye fellesbestemmelsene. Lørdagen startet kl.3 for de som skulle 

kjøre en time mot Tingvoll og Torjulvågen, og det var 5 dommerelever som ble med erfarne 

dommere i skogen. Blodsporprøvene ble satt i gang kl.9 og rundt kl.12 ble det avholdt 

ringtrening for de som ikke var i skogen. Senere på kvelden vart det fokus på nye 

valpekjøpere og trening av unghunder. Erfarne dommere delte sine treningstips, og vi håper 

det vart utbytte for de som tok turen for dette. Søndagen startet også tidlig for de som skulle i 

skogen, og etter det forenklede dommermøte senere på dagen, kunne vi gratulere 9 deltagere 

med førsteplass, 2 med andreplass og 2 deltagere med tredjeplass. På blodsporprøvene ble det 



2 som gikk til første og 3 fersksporprøver ble bestått. 

Treffets høyeste poengsum på 89 poeng gikk til Skaidi og fører Kamilla Engen med dommer 

Mats Vole. Andreplass med 88 poeng gikk til Dina Av Brennehøgda og fører Anders Lervik 

med dommer Jostein Strand. Tredjeplassen med 87 poeng gikk til langveisfareren Lillaryds 

Ask og Tor Ivar Hovhaugholen med dommer Jostein Strand. 

RS 2017 

Representantskapsmøte (RS) for alle områdeklubbene var 29. april 2017 på Hell. Leder for 

Forbundsstyret, Knut Jørgen Herland, tok ikke gjenvalg og ny leder ble Jan Helge Nordby. 

Herland hadde trukket seg fra gjenvalg etter at fristen for å komme med forslag var gått ut, 

slik at det bare var valgkomiteen som kunne fremme forslag på ny leder i Forbundet. RS 

etterlyste mer informasjon om denne spesielle situasjonen vedr. ledervalget, men Nordby ble 

som eneste kandidat, valgt med akklamasjon. 

Forbundsstyret har sendt nye Fellesbestemmelser til bandhundregelverket til NKK, uten å 

fremme det nye forslaget for RS. I forbindelse med en sak som Sør-Trøndelag EHK fremmet 

vedr. Fellesbestemmelser, måtte FS komme med en standpunkt hvor de erkjente at det er RS 

som vedtar Fellesbestemmelser, som er spesifikke for bandhund- og løshundprøver. Det var 

prinsipielt viktig å få fastslått hvem som har beslutningsmyndigheten for endring av 

Fellesbestemmelsene, for at RS ikke skal få redusert beslutningsmyndighet. 

Det ble vedtatt nye løshundregler som har vært på høring. 

Økonomien gikk med et overskudd på ca. kr. 300.000,-. 

Det var fremmet forslag på RS om at områdeklubbene skulle ettergi lån som Forbundet måtte 

ta opp til noen områdeklubber for å dekke erstatningskravet fra Egmontsaken i fjor, ved å øke 

medlemskontingenten betraktelig. Dette ble olle vedtatt da man frykter at dette vil medføre 

reduserte medlemstall og redusert aktivitet.  

Nord-Trøndelag EHK hadde foreslått å fjerne kravet om HD-screening for avlshunder på 

elghundrasene. FS støttet forslaget. Dette var det stor motstand mot på RS, og saken ble 

trukket mot at FS utredet konsekvensene og fremmet saken på RS 2018. 

Ellers var det god stemning og saklig debatt på RS, og det rådet optimisme om å få til 

konstruktive vedtak på fremtidige RS. 

På ledermøte dagen før RS redegjorde FS for FoU-prosjektet, som forsker på arvbarhet av 

egenskaper hos elghundrasene. FS var lite villig til å inngå videre samarbeid med Aninova 

(tidligere Geninova). Dette oppleves noe oppsiktsvekkende, alt med at Forbundet har 

forvaltningsansvaret for de norske elghundrasene, og denne forvaltningen bør være mest 

mulig kunnskapsbasert. 

Takker av Arve Olav Sæter som går ut av styret etter 8 år: 

Arve Olav Sæter ble valgt inn i styret i S-T EHK i 2010.  Han har gjort en formidabel jobb og 

vært viktig for å få etablert et løshund-miljø i klubben.  Det blir viktig å videreføre dette 

arbeidet i årene som kommer. Hans innsats og innsikt på nasjonale saker, har også vært av 

avgjørende betydning for at S-T EHK har fått så godt gjennomslag for de sakene som vi har 

fremmet på RS de siste årene.  Selv om han går ut av styret, håper vi å bruke ham som 

ressursperson for klubben. Vi takker så mye for innsatsen. 



 

Jaktprøver arrangert av STEHK i 2017 (2016) 

 
Oversikten over separate løshundprøver er ikke med i oversikten. 

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

1 dags separat band: 31+16 47 (46) 27 (33)    6 (5) 5 (3) 9 (5) 

2 dags separat band: 24+6 30 (26) 11 (10) 1 (0)  1 (3)  2 (3) 

1 dags samla band, Orkdal: ok 18 (16) 6 (11) 2 (3) 3 (1) 7 (1) 

2 dags samla band, Orkdal: ok 12 (18) 4 (5) 0 (2) 0 (0) 2 (3) 

1 dags samla band, Selbu: ok  16 8 1 2 5 

2 dags samla band, Selbu: ok 2 1    

1 dags separat løs:  (26)  (17)    (2)  (2)  (5) 

2 dags separat løs:  (22)  (9)  (0)   (0)   (2) 

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

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

            

Sum:  (192)  (104)   (13)  (11)   (25) 

 

Sporprøver arrangert av STEHK i 2017 (2016) 

 
Oversikten inneholder kun påmeldte blodsporprøver, da resultatene pr. d.d ikke er klare. 

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

Fersksporprøver:  70 (45) 64 (44)      (0)   (0) 6 (1) 

Elgsporprøver:  1 (3) 1 (3)  (0)  (0) (0)  

Samla blodspor Sæterdalen: 30 (46) 13 (26) 11 (7) 0 (2) 6 (11) 

Bevegelig blodspor:  90 (56)  (20)  (20)  (0)  (16) 

      

Sum: 191 (150)  (93)   (27)  (2)   (28) 

 

 

Utstillinger 
 

Klubben har i 2017 arrangert to utstillinger, Trondheimsutstillingen med 82 påmeldte 

utstillere og Løkkenutstillingen med 78 påmeldte utstillere. 

 

(Championater for 2017 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, som blir 

3. februar på Støren Kro kl. 1500. Dette har klubbens medlemmer krav på, og da har alle 

medlemmer muligheter for å se om det er saker eller kandidater til valg, som gjør det verdt å 



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

2018. 


