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SØR-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018 

 

Styret: 

Sør-Trøndelag Elghundklubbs styre har i 2018 bestått av: 

 

Leder:    Rune Morten Myrhaug 

Nestleder:   Roger Haugan 

Styremedlem:   Gisle Berdal 

Styremedlem:   Nils Olav Stokke 

Styremedlem:   Ottar Holden Andersen 

1. varamedlem:  Ingar Hansen 

2. varamedlem:  Hans Kjetil Belsvik 

Kasserer/regnskapsføring: Bjørkan Regnskap AS 

 

Medlemstall:  pr. 31.12.18  512 medlemmer, samt 7 æresmedlemmer 

 

 

I perioden har det vært avholdt 5 styremøter, og i tillegg har styret holdt løpende kontakt på 

telefon og e-mail i aktuelle saker. Det har blitt behandlet ca. 40 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 2018. Styret deltok på  RS 28. april 2018. 

 

VIKTIGE SAKER SOM STYRET HAR JOBBET MED I 2018: 

Hovedmålsettinger 2018: 

På det første styremøte vedtok styret hovedmålsettinger for klubben for 2018, 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 02.18: 

02.18 HOVEDMÅLSETNINGER FOR 2018   

01.02.16 Tilstrekkelig rekruttering av nye dommere/funksjonærkrefter fra flere aktivitetsområder 

i Sør-trøndelag, for ivareta klubbens aktivitetsnivå i et perspektiv på 5 og 10 år. 

Videreføring fra de tre siste år, som også gjelder i 2018 for å holde kontinuteten. 

ALLE  



02.02.18 Redusere antall dugnadstimer til administrasjon, støtte- og sevicefunksjoner. 

Benytte tilgjengelig elektronisk verktøy. 
ALLE  

 

Oversikten under viser utviklingen i medlemstall for klubben fra 2010 til 2018. Som vi ser har 

medlemstallene stabilisert seg på overkant av 500 medlemmer. Man må nok regne med at det 

er i det området vi vil ligge. 

 

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      

2017:   508 medlemmer         -nedgang på 35 pers 

2018:   512 medlemmer         -økning på 4 pers 

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

2018. 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 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 2018, og håper at dere vil fortsette det gode arbeidet i 2019. 

Styrets fremste mål er at det skal være trivsel i klubben, og 2018 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 2018 kr. 425,-.  

Styret har vært representert på alle våre prøver og utstillinger i 2018, og vi ser at vi har et 

apparat som gjennomfører våre arrangemanger på en meget god måte. Resultater kommer 

raskt inn til NKK for registrering. Noen få tilfeller av at deltagere ønsker fordeler er blitt 

avdekt og prøveledere har tatt tak i dette. Vår målsetning er at alle skal bli behandlet likt og 

etter gjeldene regelverk. 

Norske elghundklubbers forbund har i 2018 tatt tak i saker der enkeltmedlemmer ødelegger 

for det organiserte hundeholdet og gitt de det gjelder adekvat reaksjon. Et utrolig viktig men 

tidkrevende arbeid som vi håper de viderefører. 



Sør-trøndelag elghund-klubb har også behandlet en sak i 2018 der enkeltmedlem har skadet 

klubbens anseelse, dette er saker som tar utrolig mye tid og ressurser til å behandle. 

Norske elghundklubbers forbund og NKK ble under arbeidet informert og spurt om råd i 

saken. 

 

 

 

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. 

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.  

 

 

                                         Løshundprøver i starten av sesongen 

 

Årsmøtet i 2017 ga styret oppgaven med å se etter terreng hvor det kunne gås jaktprøver fra 

21/8. Løshund-komiteen ved Gisle Andre Berdal og Stian Aune fikk startet noen separate 

prøver i august og september. I tillegg ble det lagt opp til prøvehelg både på Røros og Tydal. 

Det ble 15 dager i skogen, noe vi er utrolig godt fornøyd med. Dette er et tilbud som trenger 

litt tid på å bli innarbeidet og vil bli videreutviklet i årene som kommer. 

 

Takker av Rune Morten Myrhaug og Hans Kjetil Belsvik 

Hans Kjetil kom inn i styret 2018 som varamedlem.  

Rune har sittet i styret siden 2016. Først som styremedlem, så nestleder. Det siste året som 

leder for klubben.  

 Vi takker for innsatsen i 2018 og håper de også i fremtiden vil bidra i klubben. 



 

Jakt og sporprøver arrangert av STEHK i 2018  
 

Sørtrøndelag elghundklubb har arrangert flere prøver i 2018. 

 

Den 26 mai arrangerte vi samla blodsporprøve i Sæterdalen. 

Det var i år noe mindre deltagelse, 24 påmeldte ekvipasjer. Det viser seg at også andre 

arrangører her har hatt mindre deltagelse. Sæterdalsprøven er en fin arena for nye dommere 

som skal utdanne seg da vi her har flere raser, noe som gjør utdanningsløpet vesentlig enklere. 

 

Øksendalstreffet ble arrangert 7-8 juli. 17 hunder stilte på endagsprøve og 1 på todagersprøve. 

Øksendalstreffet er arrangert som en separat prøve der man bruker referansenummerene til 

separatprøvene. I tillegg er det nye hundeførere som er prioritert til denne prøven. I de årene 

treffet er blitt avholdt har vi fått utdannet flere nye dommere i distiktet. Treffets beste hund 

ble Casper av Brennhøgda med eier Peter Åbom fra Sverige. Han ble i tillegg nr. 3 på Nordisk 

mesterskap. 

 

Orkdalsprøven ble gjennomført helga 21-22 juli. 

Det startet 7 todagershunder og 12 endagers. Etter at kravet om samlaprøve til championatet 

ble avviklet viser det seg at det blir noe mindre deltagelse på disse prøvene også, noe som gjør 

det litt utfordrende økonomisk. 

 

Selbutreffet ble arrangert 18 og 19 august. 

Her brukes også referansenummerene til separatprøvene, noe som gjør det litt enklere med 

tanke på hvor mange dommere man klarer å skaffe. 

Der deltok det 14 endagershunder og en todagershund. 

Treffets beste hund ble IB Wilma med eier Lars Sletne. 

 

Gauldalsprøven ble arrangert 3 og 4 november. 

Nytt av året er at det kun var en todagersprøve, det har hele tiden vært utfordring å få ut 

todagershunder på separatprøvene. Tanken var da at man kunne fylle på med endagershunder 

fra separatprøvene om det skulle vise seg å bli ledig kapasitet. 

Dette fungerte utmerket å det er for 2019 også søkt om kun todagersprøve. 

Prøvens beste hund ble Bjønnlosen`s Poppo med eier Omar Trøen. 

 

Det ble i 2018 gått 69 endagershunder og 15 todagershunder på separate 

bandhundprøverprøver, noe som er en økning på endagers mens todagershunder er stabilt. 

 

På våre separate løshundprøver startet 49 endagershunder og 16 todagershunder. Vi var i år 

heldige med snøforholdene og fikk ut vesentlig flere hunder en 2017 da snøen kom tidlig og 

stoppet sesongen. Vi ser at det må gjøres en innsats fremover for å rekruttere nye dommere. 

Sesongen for løshundprøver er veldig kort og hektisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utstillinger 
 

Klubben har i 2018 arrangert to utstillinger, Trondheimsutstillingen med 76 påmeldte og 

Løkkenutstillingen med 70 påmeldte hunder. 

 

Norsk Jaktchampion 2018: 

 

Eier  Hundens navn Reg.nr 

Lena Nordsæter Børvelia`s Petra NO41507/16 

Eli Haugum/Halvor Bonesvoll Lekåsen`s Eiko NO56749/12 

Trond Anders Nilsen Hg Aisa NO39500/16 

Jan Petter Løseth AJ Tindra NO42523/16 

Raymond Kjønnås Sarek NO49000/15 

Noralf Torjul Hjortlias Karo NO32042/17 

Stian Aune/Lars Gunnar Midtlyng Tello NO44403/16 

Arnt Løvseth Sari Paivi NO44650/15 

Jan Bye Kira NO37989/13 

Ole-Petter Bolli Lundadalens Pu Bamse NO41711/16 

Anne Jorunn Byggstøyl Losnabakken`s E-U Sako NO33482/14 

Ole Eskil Solbergløkk Ekmossens Hauk SE53307/2014 

Jo Mikkel Sæter Veikulåsens H-R Eldar NO52399/16 

Svenn Magnus Runde Kvileskogens DL Lilja NO40379/17 

Arne Langen Bjønnlosen`s Taiga NO38688/16 

Margit Lovise Solem Kvernmomarka`s F-J Mira NO37120/16 

Jan Terje Heksem RE-Siko NO34838/16 

Vidar Nygård/Eva B Nygård Bølsmarkas Arwen NO34449/16 

Tore Bjørnbet/Siri Bjørnbet Røvaråsens D-B Edda NO35528/15 

Ottar Holden Andersen Ravelmyrans Juni SE26992/2014 

 

 

 

Norsk Utstillingschampion 2018: 

 

Espen  Elgshøen/Oda S Elgshøen Nordaførr`s I`Cera NO36681/16 

Kamilla Engen Skaidi NO34040/16 

Jan Terje Heksem RE-Siko NO34838/16 

Tore Bjørnbet/Siri Bjørnbet Røvaråsens D-B Edda NO35528/15 

 

 

 

 

 

Styrets sluttord 



Året 2018 har vært et år preget av ro og godt arbeid med målsetningene, med å gjøre klubben 

robust, samt rekruttering av dommere og nye medlemmer. 

Det er mange som har bidratt til det gode resultatet, og styret vil benytte anledningen til å 

takke alle som har bidratt i 2018, og håper at dere vil fortsette det gode arbeidet i 2019. Det 

har vært stort engasjement og stor vilje til å bidra. 

Styret har stor tro på at de mange nye og unge kreftene som har bidratt det siste året vil danne 

fundamentet for en vital, solid og seriøs klubb i fremtiden. 

Alle som ønsker å bidra og bli en del av et vitalt og givende miljø i klubben, inviterer vi til å 

ta kontakt. Vi trenger nye ideer for å bidra til formålet med å drive elghundklubb: 

 Å arbeide for forsvarlig hundehold 

 Å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske 

 Å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse 

 Å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk 

 Å avholde jaktprøver 

 Å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt 

 Å avholde utstillinger og unghundfremvisninger 

 Å veilede i avl og oppdrett av elghunder og på bakgrunn av NEKF’s avlsutvalg 

formidle klubben avlskontakt opplysninger til oppdrettere og valpekjøpere 

 Å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere 

 Å samarbeide med NEKF og med andre elghundklubber i saker av felles interesse 

 Å bistå klubber og interessegruppe i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå 

optimalt samarbeide 

 Å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker 

av felles interesse 

 

 

Oppdal, den 27.01.2017 

 

 

Rune Myrhaug                Roger Haugan          Gisle Berdal 

Styrets leder    Styrets nestleder   Styremedlem 

 

Ottar Holden Andersen              Nils Olav Stokke 

Styremedlem    Styremedlem 


