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Styret i Sør-trøndelag elghundklubb har i 2020 bestått av: 

 
Leder:     Gisle Andre Berdal 
Nestleder:    Roger Haugan 
Styremedlem:    Nils Olav Stokke 
Styremedlem:    Ottar H. Andersen 
Styremedlem:    Ingar Hansen 
1.varamedlem:   Svenn Magnus Runde 
2.varamedlem:   Stian Aune 
Kasserer/regnskapsfører:  Bjørkan Regnskap AS 
 

Komiteer og utvalg 
 
Valgkomite 
Leder:     Leif Landrø (trakk seg i perioden) 
Komite:    Rune Morten Myrhaug (Ny leder 2020) 
komite:    Arve Olav Sæter 
Vara:     Sigbjørn Solberg (inn i komite 2020) 

Utstilling 
Leder:     Kamilla Engen 
Komite:    Rune Morten Myrhaug 
komite:    Gisle Andre Berdal 

Sep. bandhundprøver 
Leder:     Jan Petter Løseth 
NKK. Rep:    Even Sinnes 
Kontaktperson Styret:  Nils Olav Stokke 

Sep. løshundprøver 
Leder:     Stian Aune 
NKK. Rep:    Odd Joar Solbergløkk 
Kontaktperson Styret:  Stian Aune 

Blodspor bevegelig 
Leder:     Henning Dragmyrhaug 
NKK. Rep:    John Kåre Flatberg 
Kontaktperson Styret:  Ingar Hanssen 

Fersk- og elgspor, bevegelig 
Leder:     Henning Dragmyrhaug 
NKK. Rep:    Jon Kåre Flatberg 
Kontaktperson Styret:  Ingar Hansen 
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Prøver 
 
Orkdalsprøven 
Prøveleder:    Edvard Asbjørnslett 
NKK. Rep:    Nils Olav Stokke 
Prøvekomite:    Tone Weflen 
Prøvekomite:    Elisabeth Sveri 
Sekretariat:    Tone Weflen 

Selbuprøven 
Treffleder:    Nils Olav Stokke 
Prøvekomite:    Stig Alsethaug 
Prøvekomite:    Kjell Erik Setseng 
Prøvekomite:    Kristian Stene 
 
Øksendaltreffet 
Treffleder:    Svenn Magnus Runde 
Prøvekomite:    Nils Haugen 
Prøvekomite:    Knut Olav Mellemsæter 
Prøvekomite:    Kjetil Sæther 
Prøvekomite:    Asgeir Rausand 
Sekretariat:    Tone Weflen 
Kontaktperson, Styret:  Roger Haugan 

Sæterdalsprøven 
Prøveleder:    Oddvar Størdal 
NKK. Rep:    Rune Morten Myrhaug 
Kontaktperson Styret:  Gisle Andre Berdal 

Gauldalsprøven 
Prøveleder:    Ottar Holden Andersen 
Prøvekomite:    Anne Jorunn Byggstøy 
Prøvekomite:    Gisle Andre Berdal 
Prøvekomite:    Odd Ivar Rønningsgrind 
Dataansvarlig:    Stian Aune 

Tydalsprøva 
Treffleder:    Ingar Hansen 
Prøvekomite:    Stian Aune 
Prøvekomite:    Ottar Holden Andersen 

Femundsprøven 
Treffleder:    Gisle Andre Berdal 
Prøvekomite:    Arne Langen 
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Medlemstall pr. 31.12.2019 31.01.2020 
Ordinære medlemmer 510 550 
Husstandsmedlemmer 19 22 
Æresmedlemmer 7 5 
Totalt antall medlemmer 536 577 

Medlemstallene har økt grunnet målrettet fokus på rekrutering 
 
Medlemstallene har økt grunnet fokus på rekrutering.  
 

Aktivitet i styret 2019 2020 
Antall styremøter 7 9 
Antall saker 32 63 

   
Styret har i tillegg hatt jevnlig kontakt på Messenger og mail. Styremøtereferat er lagt ut på 
nettsiden til klubben. 

Hovedmålsetning i 2020: 
På det første styremøte vedtok styret hovedmålsettinger for klubben i 2020: 

Rekruttere og utdanne nye løshunddommere i hele aktivitetsområdet 
med mål om 100 prøvedager årlig. Opprettholde aktivitetsnivået og 
rekrutering av unge og nye medlemmer gjennom arrangement og 
målretta tiltak. 

Vi må fortsette å ha fokus på rekrutering av flere løshunddommere i hele 
aktivitetsområdet. Dette er et langsiktig mål som bør gå over flere år. Målretta tiltak for 
rekrutering av unge nye medlemmer har gitt resultatet i økt medlemsmasse 

 
Skriv fra leder 
2020 ble et spesielt år da planlagte aktiviteter måtte avlyses -samtidig fikk noen av våre 
arrangement rekord oppslutning. Totalt må vi i styret si oss fornøyd med året tross 
situasjonen med Covid-19. Å arbeidet med brukshund i klubben skal være sosialt og hyggelig, 
men hovedgrunnen for aktivitet må være et avlsarbeid. Det har derfor vært viktig å få flest 
mulig hunder ut på prøve og utstilling, tross disse «korona» tider. I år måtte vi ha god 
avstand og smittevern til stede, så får vi ta den kaffekoppen og praten når restriksjonene er 
over. 
 
Med dette vil vi i klubbstyret i Sør-Trøndelag Elghundklubb takke alle deltakerne og 
arrangører som har stilt opp for klubben for et godt gjennomført arbeid! Vi ser frem til et 
sosialt 2021. 

Mvh 
Gisle Berdal 
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Halv pris på første band og løshundprøve 
Styret vedtok på første årsmøte å tilby nye band og 
løshundførere halv pris på den første prøven som ble 
gått. Tiltaket skal motivere flere førstegangsførere til å 
melde seg på prøve. 
 
STYREVEDTAK: 
Klubben har i mange år hatt som hovedmålsetning å 
rekruttere unge førere og klubbøkonomien er god. Nye 
førstegangsførere får tilbakebetalt 50% av 
påmeldingsavgiften etter at prøven er gjennomført. 
Forutsetter medlemskap i S-T EHK. 

 

 
 

Ungdomsmesterskap bandhund 2020 
Østerdalen Elghundklubb inviterte til ungdomsmesterskap for bandhund 14-15. august. 
Arrangementet er rettet mot ungdom under 25 år og Håkon Frøseth med svarthunden Black 
Mira – NO43878/17 ble vår representant til ungdomsmesterskapet. Vi gratulerer Håkon med 
en flott fjerdeplass! 

 
NM Løshund 2020 
Aust Agder og Vest Agder EHK inviterte til NM Løshund mandag 14. til onsdag 16. september 
2020 og Sør-Trøndelag Elghundklubb fikk stille med to representanter. 
I år måtte klubbene velge mellom to uttaksalternativer, og vi valgte alternativ to som er 
tilnærmet de samme som forrige løshund-NM i 2018. Forskjellen er at kravet om en 
gjeldende prøve fra forrige NM er fjernet. 

DELTAGERE 
1. Rune Myrhaug, Birk – NO45400/14 (276p) 
2. Arne Langen, Taiga – NO38688/16 (266p) 
 
RESERVER 
3. Jo Mikkel Sæter, Eldar – NO52399/16 
(261,5p) 
4. Hans Kjetil Belsvik, Alfa – NO35878/17 
(247p) 
 
DOMMERE FRA S-T EHK 
Stian Aune 
Sigbjørn SolbergSigbjørn SolbergSigbjørn 
Solberg 
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Vi gratulerer Rune Morten og Birk med 5. plass, Arne og Taiga med 6.plass. Sør-Trøndelag er 
sammenlagt beste klubb på NM 2020 da vi har 2 klubbmedlemmer blant de 6 beste. 

Klubbjakke 2020 
Det ble inngått en god avtale med HÄRKILA som gav klubben 50% 
rabatt til alle medlemmer og dommere. Klubbjakken ble en 
fleece jakke som fikk innsydd logo og klubbnavn på bakgsiden av 
jakka. Styret valgte i sak 21.20 å sponse dommere med deler av 
jakken. Øvrige medlemmer fikk kjøpe den til innkjøpspris. Tone 
Weflen påtok seg jobben å distribuere klærne.  

 

 

 

 

Nytt klubbtelt 
Det ble i juni bestilt inn nytt 
klubbtelt fra O.B.Wiik AS. Teltet er 
4 X 8 meter langt med flere vindu. 
Det er enkelt og ta opp / ned og 
er tilgjengelig i kubbhenger.  

 

 

 

Nye bannere 
Styret valgte i sak 31.20 å bestille 3 
nye bannere til klubben da gammelt 
reklameutstyr var utslitt. Vi måtte 
samtidig laget en ny markedsprofil 
med nytt design. Designet ble 
benyttet på klubbtelt og kan videre 
benyttes på hjemmeside. Vi håper 
bannerne blir benyttet når klubben 
skal markedsføres.  

Leverandør: Presis Digitalprint AS  
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Nye diplomer 
Det er blitt bestilt inn nye diplomer til klubben som kan benyttes i 
forbindelse med treff, kurs og prøver. 
I tillegg til digital variant, finnes et stort antall i henger. 
 
 

  

 

 

 

 

Representasjon:  

RS 2020 ble avholdt 5. september på Thon 
Hotel Gardermoen. Klubbens representanter 
var Gisle Berdal, Roger Haugan, Nils Olav 
Stokke og Svenn Magnus Runde.  
Opprinnelig RS ble først avlyst, og styret i S-T 
EHK samarbeidet godt med andre 
nærliggende klubber for at RS skulle avholdes. 
Det ble først sendt inn et krav om 
ekstraordinært RS. Dette ble trukket når FS 
satt ny dato for RS i september.  
 

 Arve Olav Sæter ble valgt som nestleder i FS 
 Jan Petter Løseth er leder i bandhundkomiteen 
 Knut Olav Mellemsæter er medlem i avlsutvalget for norsk elghund sort. 
 Jan Arne Berdal er vara i lov og kontrollkomiteen. 
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AKTIVITETER I 2020 

 
Sæterdalsprøven 2020 ble avlyst 
Blodsporprøven til S-T EHK som skulle arrangeres 23.05.2020 ble avlyst grunnet corona 
situasjonen. Vi lover å komme sterkere tilbake når denne ekstraordinære situasjonen er 
over. 

Trondheimsutstillingen ble flyttet til 2021 
Trondheimsutstillingen som var planlagt 28.mars 2020 ble flyttet til 2021 pga. pandemien og 
de gjeldende retningslinjer fra folkehelseinstituttet på det tidspunktet. 
 

Sep. Blodsporprøver 
Blodsporprøvene ble avholdt i perioden 1.juni til 30.november. Det er påmeldt i alt 79 
blodspor og 77 ble gjennomført. Av disse var det 66 hunder som bestod prøven. Det var 31 
1.premier og 35 2.premier. Av de påmeldte er det stor overvekt av NEG og NES med totalt 49 
av 77 hunder. De øvrige hundene er en jevn fordeling av flere forskjellige raser. Pga. 
coronasituasjonen ble det i år lagt noen retningslinjer for gjennomføring av prøver, noe som 
medførte at bl.a. noen dommere fikk en del prøver for ikke å sende ekvipasjene unødvendig 
langt geografisk. Vi benytter anledningen til å takke aller dommere som har stilt opp på ett 
eller flere blodspor i år, uten den innsatsen så hadde ikke dette vært mulig.  

Prøveleder: Henning Dragmyrhaug 
NKK-representant: Jon Kåre Flatberg 

Ferskspor og elgsporprøver 
Årets ferskspor og elgsporprøver ble avholdt i perioden fra 1.juli til 30.november. På 
ferskspor er det i alt påmeldt 76 ekvipasjer og av disse ble 66 gjennomført. Det er i hovedsak 
de samme hundene som gikk blodsporet, som også gjennomførte ferskspor. Grunnen til at 
ikke alle prøvene ble gjennomført er bl.a. at de ikke fikk godkjent blodsporet eller at 
snøforhold tilsa at ferskspor ikke kunne gjennomføres. I prøveperioden er det påmeldt og 
gjennomført en elgsporprøve. Resultatmessig ble alle startende hunder godkjent for 
ettersøk, noe som viser at det er god kvalitet på både hunder og eiere innenfor klubben 
nedslagsfelt. Vil samtidig takke alle dommere som har stilt opp for klubben med bedømming 
av ferskspor i år. 

Prøveleder: Henning Dragmyrhaug 
NKK-representant: Jon Kåre Flatberg 
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SEPARATE LØSHUNDPRØVER  
21.08.2020 – 31.01.2021 
 
Prøvesesongen har denne sesongen gått stort sett bra, foruten att det kom mye snø i 
Gauldalen i midten av november. Men med hjelp av grunneiere og ivrige dommere har vi 
klart å skaffe terreng som har vært mulig å gå i, og dermed fått ut mange påmeldte hunder. 
 
Slik det er i dag, er dommermassen stort sett konsentrert i området rundt Gauldalen, med 
unntak av noen få. Vi trenger flere dommere og terreng utenfor Gauldalen fremover. Får vi 
til dette, vil det føre til at vi får ut flere hunder og kan ha en lengre prøveperiode enn det vi 
har i dag.  Sør- Trøndelag er en stor klubb som jeg mener skal ha potensiale til å få til 
minimum 100 prøvedager i året på separat prøver, samlaprøver kommer i tillegg. Skal vi få til 
dette, trenger vi ett større området å gå prøver på og vi vil trenge flere dommere. 
. 
 
1- dags separat løshund 

 56 påmeldte, 49 gjennomført 
 1. premier 28 stk 
 2. premier 1 stk 
 3. premier  1 stk 
 0. premie 16 stk 

2-dags separat løshund 
 16 påmeldte, 13 gjennomført 
 1. premier, 9 stk 
 2. premier 2 stk 
 3. premier 0 stk 
 0 premie 2 stk 
 Derav 1 stk registrert som 1 dags. 

 
 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Antall prøver 77 70 52 75 56 59
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SEPARATE BANDHUNDPRØVER  
Prøvesesongen 2020 er gjennomført med hele 108 skogdager, fordelt på 18 todagers og 72 
endags prøver. Samlingene i Øksendal og Selbu som har samme ref.nr. som separatprøvene, 
er medregnet her. Dommerne har også i år stilt velvillige opp og gjort gjennomføringen av 
alle disse prøvene mulig. Stor takk til dere! 
Prøvene har vært fordelt på 4 stk refnr, 2 refnr på 1-dags og 2 refnr på 2-dagers. 
Premieringene og antall skogsdager for de respektive refnr. er som følger: 

Refnr. 35-20014 1 dags 01.07.20 - 15.08.20, 49 skogsdager: 
1.pr: 26 stk. 
2.pr:  8 stk. 
3.pr: 6 stk. 
0.pr: 9 stk. 
Prøvens beste hund: Tjelderåsens SK-Zita, e/f Erik Jønland, 96 Poeng 

Refnr. 35-20023, 1 dags 16.08.20 – 30.11.20, 23 skogsdager: 
1.pr: 17 stk. 
2.pr: 1 stk. 
3.pr:  1 stk. 
0.pr:  4 stk. 
Prøvens beste hund: Engefloens Klara, e/f Audun Kregnes, 100 Poeng 

Refnr. 37-20008, 2-dagers 01.07.20 – 15.08.20, 30 skogsdager: 
1.pr:  14 stk. 
0.pr: 1 stk. 
Prøvens beste hund: Dixie av Langvassdalen, e/f Rolf Grindstuen, 189 Poeng 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

1-Dags 49 41 46 10 31 30

2-Dags 13 7 13 2 11 21

Skogsdager 75 55 72 14 53 72
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Refnr. 37-20018, 2-dagers 16.08.20 - 30.11.20, 6 skogsdager: 
1.pr:  3 stk. 
Prøvens beste hund: Kleivadalens B-R Lova, e/f John Kulseth, 161 Poeng 

Jan P. Løseth 
Prøveleder 

 

 

Ny rekord i antall skogsdager, og vi er fortsatt Norges største klubb i antall bandhundprøver. 

 

 

Tydalsprøva 2020 
29 -30 august 2020 

Tydalsprøva 2020 ble avholdt helga 29. og 30. august. 
Base og overnatting var som i 2019 i gammelstuggu på 
Trøen gård.  

Vi hadde som alle andre koronarestriksjoner å forholde 
oss til men det gikk veldig greit med enkle tiltak som 
utplassert håndsprit, en person pr soverom og ellers god 
avstand fra hverandre.  

Det ble totalt 5 skogsdager fordelt på 2.stk 2-
dagersprøver og 1.stk 1-dagsprøve.  

Prøvens beste skogsdag ble gått av jämthunden 
NO40510/18 Lomsetra's E-T Rambo med eier John Renå. 

Prøveleder: Ingar 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

1-Dags 72 64 69 48 51 47 50 39 35 27 37 49

2-Dags 18 17 15 15 14 17 16 14 11 11 7 7

Skogsdager 108 98 99 78 79 81 82 67 57 49 51 63
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Femundsprøven 

27.08.2020 – 29.08.2020 
 

Ble som tradisjon, arrangert på vakre Langen Gjestegård. 
Her hadde vi overnatting, trekning og dommermøte etter 
gjeldende smittevernregler. Resultater ble som følger 

1. plass å Femundsprøvens vinner Bjønnlosens Pavo 
NO40487/17 og eier Kristoffer Hagen 89 poeng 1.pr  

2.plass Bjønnlosens Smilla 77,5 poeng 1.pr 
3.plass Flottsjøbergets Frigg 72,5 poeng 1pr 
 

Alle hunder kom for elg begge dager, vi gratulerer  
Takk for noen fine dager og #langengjestegård for godt vertskap 

 

 

Gaudalsprøven 2020 
31 – 01. november 
Gauldalsprøva ble avholdt den 31. Oktober og 1. November. Det 
var totalt 8 deltakere. 5 stykk av disse klarte  
1. Premie på 2-dagers. Premiefat til prøven's beste hund og 
vinner av Gauldalsprøva som ble Tinka av Kvernberget med 
fører Kristian Lund-Vang.  
Nr. 2 Bjørnelosens Pavo med fører Kristoffer Hagen 
Nr. 3 Tjederåsen's  Sarek med fører Jo Aunøien. 

Alle disse fikk en sekk Labb hundefor sponset av Soknedal 
innkjøpslag. 

Vi var så heldige å bli sponset av Tracker med et tracker peilehalsbånd. Denne premien ble 
trukket blant deltakerne på Gauldalsprøva og den heldige vinneren ble Rune Gressvik. 

Tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne etter Gauldalsprøva var bare positive 
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Øksendalstreffet 2020 
10.07.2020 – 12.07.20 
 
Også i år hadde vi tilholdssted på Sunndalsøra ved 
Trædal camping. Tross korona restriksjoner og noe 
begrenset sosial aktivitet må vi se oss fornøyd 
med helgen. Det ble gjennomført totalt 30 
skogsdager, 7 fersksporprøver og 5 
blodsporprøver. I tillegg var det 13 deltagere som 
deltok som observatør på prøven. De fleste 
deltagere hadde lite eller ingen erfaring med 
bandhundprøver fra før. 

 
Fredagskvelden ble benyttet til gjennomgang av 
bandhundregler og nytt skogskort. Lørdag var vi så 
heldig å få Magnar Nordsveen til å snakke om 
trening av unghund. 

Vinneren av Øksendaltreffet 2020 ble Rolf 
Grindstuen med hele 94poeng ved dommer 
Asbjørn Rimstad. Hilde Hammer oppnådde samme 
poengsum med dommer Edvin Meistad, men ble 
nummer to pga. hundens alder. Hans Erik Hopen 
ble nummer tre med 89 poeng. Vi gratulerer disse 
og alle andre deltagere med flotte resultater!  

En stor takk til dommerne som velvillig stiller opp 
for klubben og dømmer. Det er gledelig at så 
mange ønsker å komme tilbake å dømme år etter 
år. Da er det enkelt å sitte i prøvegruppa. 

Også en stor takk til dere som bidrar med å 
arrangere treffet. Å ha kontroll på mat, 

overnatting, terreng of påmeldinger tar mye tid, og det blir ekstra arbeid når deltagerne er ferske og 
trenger all «basis informasjonen». Så stor takk til dere!  

Nils Haugen, Knut Olav Mellemsæter, Asgeir Rausand, Kjetil Sæther, Roger Haugan, Tone Weflen og 
Treffleder, Svenn Magnus Runde 
 

Orkdalsprøva 2020 
 

Jeg ble spurt om å være prøveleder på Orkdalsprøven nå i vår. Skulle være hjemme i juli i år så jeg 
takket ja. Sendte ut forespørsel til dommere i klubben på e-post, men avventet mere oppfølging før 
jeg så antall påmeldte. Med nytt prøveprogram påmeldingssystem hos NKK var ikke klart da 
påmeldingsfristen gikk ut 1. juli. I samråd med styret i STEHK ble det da ordnet for påmelding via e-
post med ny påmeldingsfrist 10. juli og tak på deltagere på 20 dager i skogen. Vi bestemt også at 
skogsprotokoller skulle bare kopieres og skrives inn hos NKK etter prøven. Vi kunne tilby overnatting 
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for hundeførere. 8 benyttet seg av tilbudet. Knyken Skisenter der prøven ble avholdt kan tilby over 
50 senger normalt. (begrenset nå i coronatider). Både dommere og førere fikk mat. Kveldsmat på 
fredagskvelden, lapskaus og kveldsmat på lørdag og rømmegraut på søndag. Tone hadde full kontroll 
på maten sammen med mann og Gudbjørg fra Knykengjengen. 

Trekking fredag kl. 20 00 etter ett kort dommermøte, der vi gikk gjennom skogskortet. 12 hunder på 
lørdag 4 todagers og 8 endags. Ut i skogen kl.05 00, dommermøte kl.16 00 og trekning for søndagen 
kl.18 00. 8 hunder på søndag 4 todagers og 4 endags. Dommermøtet ble avholdt rett etter de siste 
kom inn fra skogen. Lørdag ble 9 hunder premiert av 12 ekvipasjer. Søndag 5 hunder premiert av 8. 

Det ble i ettertid noen problemer med å registrere prøvene. Prøveprogrammet var ikke klart da 
prøven startet, så vi registrerte prøven på web i etterkant. Todagershundene gikk det greit med, men 
verre med endagshundene. Det viste seg at prøveprogrammet ikke håndterte at samme hund gikk to 
dager, så vi måtte til slutt overføre den ene dagen til seperatprøve. Hundeeierne ble forespurt og det 
var greit for dem. Endagsprøven ble ikke sent til NKK før 23/8, de tre hundene som ble overført til 
seperatprøve blir ikke godkjent før dommermøte ca. 1. september. 

Vill takke hundeførere/eiere for tålmodighet og dommere og medhjelpere for en trivelig helg i 
Knyken. 

Prøveleder: Edvard Asbjørnslett 

 

Selbuprøva 2020 
15.08.2020 – 16.08.2020 
 
Årets Selbuprøve ble gjennomført med 19 
skogdager. Det var tildeles vært vanskelige 
forhold med lite vind og stille i skogen.   
4 stk. 2-dagershunder og 11 stk. 1-
dagerhunder deltok. 
 
Gode prestasjoner har likevel gitt meget 
gode resultater. 
Takk til dommere, deltakere og frivillige slik at vi fikk gjennomført prøvehelgen. 

 
Treffleder: Nils Olav Stokke  
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UTSTILLING 
 

Løkkenutstillingen 
08.11.2020 

Utstillinga ble som vanlig avviklet i 
ridehallen på Berge gård i Orkland 
kommune. Det er kanskje tid for å endre 
navn etter som det er mange år siden den 
ble arrangert på Løkken og navnet kan 
forvirre tilreisende? Koronaepidemien la 
noen begrensninger, men det slo ikke ut på 
deltakelsen som var større enn på mange 
år. 
John Smedbakken og Trond Are Karlsen 
dømte de forskjellige klassene.  
Det ble ført nøye «korona-regnskap» på 
trafikken inn- og ut av hallen slik at vi 
hadde dokumentasjon for eventuell 
smittesporing. Heldigvis slapp vi noe 

etterspill.  
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Trondheimsutstillingen  
 

Utstillingen ble flyttet til 2021 
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Antall 95 78 82 107 91 105 106
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CHAMPIONATER I SØR-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 2020 (2021) 
Det forutsettes at championatet er innrapporter for å stå på denne listen.  

Løshund: 

Espen Krigsvoll Lekåsen’s Hero NO40814/16 

Eva Berdal og Vidar Nygård Hirvi NO38692/17 

Nils Kristian Storrø 

Hans Kjetil Belsvik 

Bjørn Bones 

Digregårdens L-b Kaisa 

Elgshøgdas Bliss 

Kira 

NO46114/15 

NO36040/19 (2021) 

NO36044/19 (2021) 

  

Bandhund: 

Inga Horntvedt Thorsen Guro av Langvassdalen NO38682/18 

Joar Storås Kleivadalens Mira NO35211/18 

Ole-Petter Bolli Hjortlias Hulda NO32699/19 

Kristian Stene Varjdalen's KR Luna NO35990/16 

Erik Magne Jønland Tjelderåsen,s SK Zita NO50852/19 

Arne Rolvsjord Skogoddens Pondus NO44622/19 

Noralf Torjul Hjortlias Kaisa NO32701/19 

Otto Richard Eide Losnabakken's M-S EBBA NO35432/19 

  

Utstilling: 

Arnt Løvset Sari Päivi NO44650/15 

 

Blodspor: 

Kristian Stene Varjdalen's KR Luna NO35990/16 

Svenn Magnus Runde Kvileskogens DL Lilja NO40379/17 

 

 


