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Styret i Sør-Trøndelag Elghundklubb har i 2021 bestått av: 

Leder: Gisle Andre Berdal 
Nestleder: Roger Haugan 
Styremedlem: Ottar Holden Andersen 
Styremedlem: Anders Budal 
Styremedlem: Kamilla Engen 
1.varamedlem: Stig Alsethaug 
2.varamedlem: Stian Aune 
Kasserer/regnskapsfører: Bjørkan Regnskap AS 

Komiteer og utvalg: 

Valgkomite: 
Leder: Rune Morten Myrhaug 
Komitemedlem: Arve Olav Sæter 
Komitemedlem: Nils Olav Stokke 
Vara: Sigbjørn Solberg 

Utstillingskomite: 
Leder: Kamilla Engen 
Komitemedlem: Rune Morten Myrhaug 
Komitemedlem: Gisle Andre Berdal 
Kontaktperson, Styret: Kamilla Engen 

Komité separate bandhundprøver: 
Prøveleder: Tone Weflen 
NKK-representant: Rune Morten Myrhaug 
Prøveleder, vara: Kristian Stene 
NKK-representant, vara: Stig Alsethaug 
Komitemedlem: Erik Jønland 
Prøvesekretær: Kristian Stene 
Brukerstøtte: Nils Olav Stokke 
Kontaktperson, Styret: Roger Haugan 

Komite separate løshundprøver: 
Prøveleder 2.-31.1.2021: Anders Budal 
Prøveleder 21.8.-31.10.2021: Gisle Andre Berdal 
Prøveleder 1.11.-23.12.2021: Bjørn Bones 
NKK- representant: Stian Aune 
Kontaktperson, Styret: Stian Aune 

Komite Orkdalsprøven, samlet bandhundprøve: 
Prøveleder: Edvard Asbjørnslett 
NKK-representant: Edvin Meistad 
Prøvesekretær: Tone Weflen 
Kontaktperson, Styret: Roger Haugan 
 
 
  



 

 

 

Komite Selbutreffet, separate bandhundprøver: 
Treffleder og vara NKK-representant: Stig Alsethaug 
Komitemedlem: Nils Olav Stokke 
Prøveleder: Tone Weflen 
NKK-representant: Rune Myrhaug 
Vara Prøveleder: Kristian Stene 

Komite Sæterdalsprøven, samlet blodsporprøve: 
Prøveleder: Oddvar Inge Størdal 
NKK-representant Bård Kalstad 
Komitemedlem Odd Petter Damli (grunneier) 
Kontaktperson, Styret: Gisle Berdal 

Komite Tydalstreffet, sep.løshundprøver: 
Treffleder: Ottar Holden Andersen 
Prøveleder: Gisle Andre Berdal 
NKK-representant: Stian Aune 
Kontaktperson, Styret: Ottar Holden Andersen 

Komite Gauldalsprøven, samlet løshundprøve: 
Prøveleder: Gisle Andre Berdal 
NKK-representant: Stian Aune 
Kontaktperson, Styret: Gisle Andre Berdal 

Komite Blodspor, bevegelig: 
Prøveleder: Kamilla Engen 
NKK- representant: John Kåre Flatberg 
Kontaktperson, Styret: Anders Budal 

Komite Fersk- og elgspor, bevegelig: 
Prøveleder: Henning Dragmyrhaug 
NKK-representant: Jon Kåre Flatberg 
Kontaktperson, Styret: Anders Budal 

Medlemstall pr. 31.12.2020 31.01.2021 
Ordinære medlemmer 550 604 
Husstandsmedlemmer 22 22 
Æresmedlemmer 5 5 
Totalt antall medlemmer 577 631 

Økning i medlemstallene på 54 medlemmer. 

Klubbens fundament: FØLGE REGELVERKET, OG BEHANDLE ALLE LIKT 

Aktivitet i styret 2020 2021 
Antall styremøter 9 12 
Antall saker 65 65 

 
 
  



 

 

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

Hovedmålsetning 2021: 
1. Få gjennomført klubbens planlagte aktivtiter under corona-pandemien 
2. Rekruttere flere løshunddommere og løshundterreng. Satsningen må gå 
 over flere år, og er videreført fra 2020. 

 

Styrets drift av Sør-Trøndelag Elghundklubb mellom årsmøtene 2021 – 2022: 

Klubbens visjon og fundamentet bak all drift av S-T EHK over mange år, er å følge 
regelverket, og behandle alle likt. Vi skal være en klubb for de mange, og ikke noen få 
privilegerte. 
Dette mandatet har ulike styrer fått av årsmøtet i flere år. Vi har hatt mye kontakt med våre 
medlemmer også dette året, og ut fra tilbakemeldingene tror vi at dette er en av 
hovedårsakene til at klubben har økt medlemsmassen med 54 hovedmedlemmer, som er 
nesten 10% av medlemsmassen fra 2020 (555 hovedmedlemmer). 
S-T EHK har nå passert 600 medlemmer for første gang i klubbens historie, som gir klubben 
en ekstra stemme på RS 2022. 

Denne visjonen forplikter, og styret har i 2021 måttet jobbe hardt for å stå opp for å praktisere 
likhet for alle medlemmer, og brukere av klubbens aktiviteter. 

Organisatorisk innebærer det at styret gir rammer, som hver komite/aktivitet må jobbe 
innenfor. Styret skal forvalte alle klubbens aktiviteter og alle elghundrasene. 
Produksjonsapparatet er autoriserte dommere, som også er den begrensende faktor. Denne 
ressursen må styret sørge for å fordele, slik at det tilstrebes å gi et aktivitetstilbud bredt i 
klubbens aktivitetsområde. Aktivitetene evalueres og justeres, slik at likhetsprinsippet blir 
ivaretatt. 

Øksendalstreffet med separate bandhundprøver, har vært arrangert siden 2016, fordi klubben 
ønsket å etablere aktivitet i nye områder av klubbens aktivitetsområde. Treffet har økt i 
omfang hvert år, og bidratt til rekruttering av nye hundeførere.  
Årsmøtet 2020 vedtok at Øksendalstreffet måtte evalueres for å se på den totale bærekraften 
av klubbens totale satsning på bandhundprøver i hele klubbens aktivitetsområde. 
Konklusjonen av styrets evalueringen, var at medlemmene i klubben får et bedre bandhundtilbud, om 
ikke Øksendalstreffet arrangeres, da det tar en for stor del av den totale 
dommerressursen, og utkonkurrerer øvrige tilbud, som f.eks. Orkdalsprøven. 
Styret mener at Øksendalstreffet har nådd målsetningen om nyetablering av aktivitet i dette området. Med 
klubbens satsning er det både prøveterreng og autoriserte dommere i denne delen av 
klubbens aktivitetsområde, slik at det er mulig å tilby separate jakt- og sporprøver for 
medlemmer bosatt i dette området, dersom dommerkapasiteten lokalt kan benyttes. 

Øksendaltreffet ble derfor ikke arrangert i 2021. 
 
 
 
  



 

 

NM-uttak for bandhund 2021. 
 
En av søkerne til NM-bandhund 2021 søkte STEHK med en prøve der samme dommer hadde dømte 
hunden til 1. premie på en tidligere prøve. I prøvereglene punkt 3.2 står det følgende: En hund som 
tidligere har 1. premie skal alltid bedømmes av annen dommer. 

På bakgrunn av dette mente styret at NM-søknaden ikke kunne godkjennes. Søker søkte om deltakelse og 
Forbundsstyret overprøvde vedtaket til styret med begrunnelse i at søker var i god tro siden søknad var i 
tråd med gjeldende praksis. 

Det har vært en oppfatning i miljøet om at dette gjelder fram til championat. Dette har vært praktisert i 
STEHK og landet for-øvrig. Som et eksempel på dette,  har det i ettertid blitt dokumentert at under de to 
siste NM-arrangementene, NM-løshund 2020 og NM-bandhund 2021, så er det åtte (8) deltakerhunder 
dømt til 1. pr. på jaktprøve av samme dommer. I kurskompendiet til dommerutdanningen under 
«Gjennomføring av prøven», fjerde kulepunkt, står det følgende:   
«En hund som tidligere har 1. premie skal alltid bedømmes av annen dommer (Gjelder championatet)» 

Styret ønsker å bringe saken opp på RS 2022 for å avklare uklarhetene knyttet til praksis som avviker fra 
reglene.  På det ordinære årsmøtet ble det fremmet et forslag om at RS, NEKF, får beslutningsmyndighet 
over NM-uttaksregler på lik linje med jaktprøveregler løs- og bandhund. Dette ble vedtatt på årsmøtet. 

 

Valgprosessen i Norske Elghundklubbers Forbund. 
Sør-Trøndelag Elghundklubb har også jobbet mye for at vår kandidat skal være representert i 
Forbundsstyret i NEKF i 2 år. 
Under valget på RS i 2020 og 2021, har denne representanten blitt forsøkt fjernet fra 
valglisten, rettidig utsendt gjennom Innkalling til områdeklubbene, under selve RS-dagen. 

En slik valgprosess tilsidesetter lovhjemlede frister, og tar form av taktikkeri, uforutsigbarhet 
og kritikkverdig personalbehandling. 

På RS 2021 krevde vi at RS stemte over om han var valgbar eller ikke, og RS valgte ham også 
inn i FS for andre året på rad. Da har flertallet gjort sitt valg, og man skulle tro at 
organisasjonen fikk ro til å jobbe med aktuelle saker. 

3 dager etter RS forfattet Valgkomiteen (VK) i NEKF et brev, som bl.a. inneholder brudd på 
taushetsplikten og er uthenging av identifisert enkeltperson i FS. Brevet publiseres via 
Forbundssekretæren til alle områdeklubber tilsluttet NEKF. 
Personen som henges ut, har ingen mulighet til å forsvare seg i en slik prosess. 
Innholdet kan lett tolkes i den retning av VK ikke respekterer personvalg som RS har fattet, i 
og med at brevet er skrevet 3 dager etter RS 2021. 

Styret i S-T EHK og flere andre klubber har reagert på brevet, og tar kraftig avstand fra både 
innhold og prosess. 
Styret har jobbet kontinuerlig med saken, og vil fremme flere forslag for RS 2022, som skal 
behandles på årsmøtet til S-T EHK. Vi viser her til Sakslisten, under sak 8: styrets forslag til 
saker. 
 
 



 

 

2021 har vært et nytt år med korona-pandemi, med betydelige restriksjoner for å dempe 
smitten, og medvirke til at kapasiteten på sykehusene ikke kollapser. 
Dette har styret vært lojal til, og derfor har vi hatt fokusert på å få avviklet omsøkte 
arrangementer og prøver. Volumet har ikke vært det viktigste, men å kunne gi et lokalt tilbud 
til medlemmene. I denne sammenheng har vi introdusert flere nye virkemidler for å redusere 
kontakt-behovet under våre arrangement. Elektronisk katalog via QR-kode, elektronisk 
registrering av besøkende via smittestopp.no, differensierte oppmøtetider, Teams-møter for å 
koordinere driften på alle nivå. Foredrag på teams for alle medlemmer. I tillegg gjennomførte 
vi en pilot med filming, lydoverføring og strømming av dobbel elghundutstilling på Oppdal. 
Dette gjøres på store internasjonale utstillinger, uten lydoverføring. Vi mener at dette er 
fremtiden og åpner våre utstillinger for et enormt stort publikum, og er et avlsverktøy da alle 
kan høre eksteriørdommerens bedømmelse, samtidig som man ser hunden, og man kan følge 
med på elektronisk katalog. Det er god økonomi i klubben, og denne piloten er et godt 
grunnlag å utvikle videre, med mindre kostnader. 
 
 
  



 

 

 

Prøvelederne får godtgjort sine utgifter: 
Sør-Trøndelag Elghundklubb gir våre medlemmer et godt tilbud, gjennom våre mange 
aktiviteter. Dette tilbudet kommer mange medlemmer til gode, uansett om man har egen 
elghund, er avhengig av god jakthund og ettersøkshund på jaktlaget, eller driver oppdrett etc. 
Klubben har over flere år hatt fokus på å utdanne NKK dommere, for å kunne gjennomføre 
aktivitetene. Dommerne har i mange år fått godtgjort sine utgifter, som er velfortjent. 
Ansvarlig for mange av aktivitetene, er en prøveleder, som legger ned mange dugnadstimer 
for at medlemmene skal få et tilbud til hundene sine. Prøvelederne bruker i gjennomsnitt 
mange flere timer før et arrangement er anerkjent av NKK, og resultatene tilgjengelige på den 
enkelte hund i DogWeb, enn dommere. Fram til nå har prøvelederne ikke fått dekket sine 
utgifter, og det har styret i løpet av året vedtatt å dekke. 

Styret takker alle funksjonærer og alle dommerne, som har bidratt til å gi medlemmene og 
brukere av våre aktiviteter, et tilbud i klubbens aktivitetsområde. Hovedgrunnen for aktivitet 
må være avlsarbeid, for at vi også i fremtiden skal ha gode, sunne og trivelige elghunder. 

Vi takker også alle deltakerne og andre, som har stilt opp for klubben for et godt gjennomført 
arbeid! 

Aktiviteter: 

Kurs: 

Klubben ønsker å ivareta nybegynnere og har 

gjennomført kurs for disse i 2021. 

Kombinert nybegynnerkurs om bandhundjakt og 

løshundjakt, med en del informasjon om rasekunnskap 

for elghundrasene. Dette er også et tiltak for å gi litt 

kjennskap til ulike jaktformer, når vi kommer i kontakt 

med nye hundeførere. Det håper vi bidrar til økt 

forståelse og aksept for ulike jaktformer, og de ulike 

elghundrasene. Deltagerne har fått tilbud om tilrettelagt 

oppfølgning, på de eksisterende løs- og 

bandhundprøvene/treffene. 

Det var også en del informasjon om blodsporprøve for elghund, et 

område som deltagerne også var interessert 

i. 

Teorikurs for nye band- og løshunddommere. 

Trondheimsutstillingen og Løkkenutstillingen 2021: 
Vi er veldig fornøyde med at det var mulig å arrangere både Trondheimsutstillingen og 
Løkkenutstillingen, tilpasset gjeldende smittevernregler. 
I 2020 måtte vi avlyse Trondheimsutstillingen, og vi er glade for at dommerne Siv Sandø og 
Jari Partanen, som skulle dømme i 2020, sporty stilte opp i 2021, selv om den måtte flyttes 
utendørs til Stormyra fotballbane på Byneset, med ganske våte forhold. Klubben la opp til 
en 
lokal utstilling, da mange har legitim tilgang i Trondheim kommune. I ringen til Siv Sandø, 
gjorde dommeraspirant Nina Eilertsen og dommerelev Elisabeth Bugge Olsen, 
utdanningsarbeid. Det lover godt at det utdannes nye elghund-dommere, da vi vet at 
gjennomsnittsalderen på de eksteriørdommerne som er autorisert på elghundrasene er høy. 
Dommer Jari Partanen bedømte Best in Show (BIS). Det er meget positivt at det var påmeldt 
 
 
  



 

 

 

30 NES, som er nesten like mange som NEG. Dette er andre gang i klubbens historie at det er 
tilnærmet lik deltagelse av NEG og NES. 
Mangeårig sponsor Felleskjøpet Klett, sponset også i år försekker til alle plasserte i BIS 
finalene, også for valpeshowet. Klubben takker så mye for støtten! 
På Løkkenutstillingen dømte Arnstein Hagen og Nina Eilertsen. Sistnevnte er nyutdannet 
elghunddommer, og er rekruttert fra egen klubb. Dette er vi veldig stolte av, og håper det er 
flere som går med en eksteriørdommerspire i magen. 
Utstillingen ble for 7. gang arrangert i ridehallen på Berge Gård, Vormstad. I midten av 
november er det en nødvendighet å arrangere innendørs. 
Begge utstillingene hadde elektronisk utstillingskatalog via QR-kode. Selv om det tok litt tid å 
laste ned katalogen, sparer vi miljøet for mye papir. 
Både utstillere og funksjonærer var utrolig positive, og bidro til at utstillingen ble avviklet 
etter smittevernreglene og avlsarbeidet med eksteriørbedømmelse ble ivaretatt. Det er greit at 
noen forbedringer og muligheter for utvikling av arrangementet kommer ut av denne korona- 
pandemien! Klubben vil rette en stor takk til alle som bidro og deltok, og gjorde begge 
utstillingene mulig! 
Det er mange elghundeiere som gjør en god jobb med hundene sine, slik at de takler 
situasjonen med mange hunder og klarer å prestere best mulig i ringen, i de få minuttene hver 
hund får av dommerens oppmerksomhet. Det er gledelig å observere at denne gruppen i 
elghundmiljøet øker. Vi håper elghundeierne fortsetter den gode treningen, som gjør at 
elghundene opplever utstillingssituasjonen som positiv. 
Sponsor på Løkkenutstillingen var Sportsman’s Pride, som sponset försekker til alle plasserte 
i BIS finalene, også for valpeshowet. Klubben takker så mye for støtten! 

BIS og god steming på Tr.heimsutstillingen. 1BIS Løkken: NES Fort Hjort Teddy med 
 eier Kjell J. Lian. 

Sæterdalsprøven 2021 – samla blodsporprøve også med eliteblodspor: 
Covid-19 prega Sæterdalsprøven, som måtte utsettes fra 29. mai til 27. juli. 
Det ble ny påmelding og de siste to dagene før fristen, kom det mange ekvipasjer. Som 
arrangør fikk vi store problemer med å få tak i dommere på kort varsel, og 1000 sauer i 
området vårt gjorde det ikke bedre. Kjentmann og NKK-rep Bård Kalstad gjorde en 
kjempejobb med å finne nye områder i Meldal. 
 
 
  



 

 

Til slutt gikk arrangementet prikkfritt. 33 ekvipasjer, 20 AK og 13 EK, gjennomførte prøven, 
til dels med svært gode prestasjoner. Alfa, NES, med Britt M. Hundebo vant i EK med 98 
poeng foran Loke, NES, med Børge Lundhaug også på 98 poeng. 
God stemning i bra vær! 

Bevegelige blodspor 2021: 
Bevegelige blodspor ble arrangert i perioden 1. mai – 23. desember. Påmeldt 85 bevegelige 
blodsporprøver og alle fikk tilbud om å gå prøven. 83 ekvipasjer gjennomførte prøven, som 
ble dømt av 33 ulike ettersøksdommere. Av disse ble 68 ekvipasjer godkjent for ettersøk. I 
2020 ble det gått 77 bevegelige blodsporprøver. Takk til alle dommere og andre som gjør 
arrangementet mulig. NKK-representant, Jon Kåre Flatberg, og prøveleder, Kamilla Engen. 

Ferskspor- og elgsporprøver 2021: 
Årets ferskspor- og elgsporprøver ble avholdt i perioden fra 1.juli til 30.november. På 
ferskspor er det i alt påmeldt 79 ekvipasjer og av disse ble 65 gjennomført. 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. Vi ser at de ekvipasjene som blir påmeldt veldig 
sent i prøveperioden naturligvis har mindre sjanse for å få gjennomført sine prøver. Det er 
spesielt tilgangen til dommere og terreng som blir verre utover høsten, og når jakta begynner 
å avta, blir som regel snøen et problem. For 2022 bør det vurderes tiltak for å få flere 
påmeldinger tidligere på sesongen slik at vi kan få gjennomført flere ferskspor. I 
prøveperioden er det i år ikke gjennomført elgsporprøve. 
Resultatmessig ble alle startende hunder, utenom en, godkjent for ettersøk, noe som viser at 
det er god kvalitet på både hunder og eiere innenfor klubbens nedslagsfelt. Vi ser også at det 
er mange ulike rasegrupper representert på prøven, ikke bare typiske elghunder. Vi vil med 
det takke alle dommere som har stilt opp for klubben med bedømming av ferskspor i år. 
NKK-representant for prøven har vært Jon Kåre Flatberg og prøveleder Henning 
Dragmyrhaug. 

Aversjonsdressur i juli: 
Vi hadde i år også aversjonsdressur i regi av klubben. I Soknedal var det påmeldt 10 hunder. 
I Tydal hadde vi 4 ganger, og 10 hunder pr gang. 
Vi takker eier av jorder og sætervollene i området, for bruken. 

Aversjonsdressur komiteen; Ingar Hansen, Sigbjørn Solberg, Anne Jorun Bygstøyl og Gisle 
Andre Berdal 

Dobbel elghundutstilling 5.-6. juni, Oppdal – uten svarthundtreff: 
Sør-Trøndelag EHK og NEKF v/AUNES inngitt avtale om å arrangere en dobbel 
elghundutstilling, hvor AUNES ønsket å arrangere Svarthundtreff i 2021. Prosjektet ble lagt 
til vakre omgivelser på Skytteranlegget på Oppdal. Under hele planleggingsfasen var det 
 
 
  



 

 

 

koronapandemi i Norge. S-T EHK har vært i stand til å avholde flere elghundutstillinger 
innenfor smittevernrestriksjonene, og flere nye tiltak er prøvd ut, som sparer arrangør for 
dugnadstimer, som elektronisk katalog og parkering via QR-kode. 
S-T EHK har aldri vært redd for utfordringer, og fordi dette store prosjektet måtte 
gjennomføres med så lite ansamling av mennesker som mulig, ble det besluttet at 
dobbelutstillingen skulle være et pilotprosjekt for filming av alle ringene, med dommernes 
åpne bedømmelse og strømmet på våre sosiale medier. NEKF hadde invitert eksteriørdommer 
Anna Fors Ward, men hun kunne ikke komme. Et planlagt foredrag, ble filmet og strømmet 
for alle deltagere. 
Man er kjent med at store internasjonale utstillinger filmes og strømmes, og vårt pilotprosjekt 
ville nå mange flere, enn de som fysisk ville ha vært til stede på utstillingen, også under 
normale forhold uten smittevernrestriksjoner. 
Tre eksteriørdommere dømte, Wenche Porsanger, Rune Tyvold og Kamilla Engen, og alle 
deltagere var garantert ny dommer dag 2. 
Lørdag var det påmeldt 105 hunder, derav 17 valper, og på tross av avlyst svarthundtreff, 59 
Norsk Elghund Sort, samt 13 NES valper. Totalt 72 NES. 
Søndag var det påmeldt 84 hunder, derav 17 valper. Også søndag var Norsk Elghund Sort 
desidert største rase med 44 påmeldte voksne hunder og 11 NES valper. Totalt 55 NES. 
I løpet av helga var det ca. 8 000 som hadde klikket seg inn på våre sosiale medier og sett 
utstillingen. Etter en uke var det ca. 12 000, og til nå har det vært ca. 20 500. 
Kostnadene mener vi var verdt erfaringen. 

Separate bandhundprøver 2021: 
I jaktprøvesesongen 2021 var det 36 skogsdager på 1-dagers, og 16 skogsdager på 2-dagers. 
Til sammen 52 skogsdager. Kun en påmeldt ekvipasje, som ikke fikk tilbud om dommer. Det 
ble til sammen 37 1.premier, noe som må være veldig bra. Vil rette en stor takk til de mange 
velvillige dommerne jeg har hatt hyggelige telefonsamtaler med. Tusen takk! Vil også takke 
bandhundkomiteen for strålende samarbeid. 
Prøveleder Tone Weflen 

Jaktprøver arrangert av STEHK i 2021 (2020) 
Dager i skogen 1. pr 2. pr 3. pr 0 pr 

1 dags separat band: 36 (75) 26 (45) 0 (9) 3 (7) 7 (14) 

2 dags separat band: 16 (36) 8 (16) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 

1 dags samla band, Orkdal: 10 (10) 2 (4) 1 (1) 1 (2) 6 (3) 

2 dags samla band, Orkdal: 8 (8) 4 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 

1 dags separat løs: 13 (46) 7 (28) 1 (1) 2 (1) 3 (16) 

2 dags separat løs: 12 (26) 2 (9) 1(2) 0 (0) 2 (2) 

2 dags samla løs, Gauldal: 8 (16) 1 (5) 0 (0) 0 (1) 2 (2) 

Orkdalsprøven 2021: 
Orkdalsprøven ble arrangert 17.-18. juli 2021. 
Det var 11 hunder påmeldt til Orkdalsprøven i år. Fem to-dagers og seks en-dagshunder. Åtte 
Norsk Elghund sort og tre Norsk Elghund grå. Tre av en-dags hundene gikk begge dager. 
Lørdag var det 11 hunder ut i skogen. Resultatet ble: fire førstepremier, en andrepremie og to 
tredjepremier. Fire hunder uten premie. Søndag var det åtte hunder ut i skogen. Tre 
førstepremier, en andrepremie og en tredjepremie. Tre hunder uten premie. Fire av todagers 
hundene fikk førstepremie på todagers. Det var skiftene forhold under prøven, delvis ustabile 

 
 
  



 

 

 

vindforhold som preget noen av prøvene. Men det ble mange gode resultater. Prøvens beste 
hund ble: Enja med 92 p, fører Sigbjørn Skar. Nummer to: Svartstjernas Frøya med 86 p, 
fører 
Liv Grethe Bekkelund. Nummer tre: Holtehagens Alvin med 86 p, fører Verner Yttervoll. 
Prøven ble avholdt i Knyken Skisenter. Der var dommermøter, trekninger, overnatting og 
bevertning. Kveldsmat med mulighet for smøring matpakke fredag og lørdag. Middag 
lørdag, 
lapskaus og søndag rømmegrøt. Mat var også inkludert i påmeldingsavgiften for 
hundeførerne. Vil takke til alle som bidrog til et vellykket arrangement. Takker også 
Norgesfor Orkla med sponsing av premier. Prøveleder, Edvard Asbjørnslett. 

Selbutreffet 2021: 

Som vanlig ble Selbutreffet, arrangert med 2- 

dagers bandhundprøve 3.helga i august. Vi så en mulig 

utfordring i at både NM og 

samlet prøve i Meråker lå til samme helg, men 

valgte å forholde oss til det terminfestede. 

Vi fikk noe redusert påmelding ift tidligere år, 

uten at samtidige arrangementer har hele 

skylden for det. Til alt overmål sviktet dogweb 

like før prøven, slik at vi ikke helt var sikre på 

hvilke påmeldinger vi hadde. Når man først er 

inne på «hindringer» så må det nevnes at vi 

både fikk meldt og levert den mest nedbørsrike 

helg i en middelaldrende manns minne. 

Over til det positive: vi fikk motiverte hunder 

og førere på plass samt at dommerstaben 

nærmest kom av seg selv- kun en liten avklarings 

runde behøvdes. 

Prøven har mange indrefileter å forsyne seg av i 

terrenget så både hunder, dommere og førere 

fikk se elg/hjort. Noen fikk sågar syn av den 

virkelig voksne sorten. Resultatlisten speiler 

gode dager for prøvegruppene. 

Selbutreffet håper vi er kommet for å bli og vi 

prøver igjen i 2022 helga den 12.-14 August, 
denne gangen med eget prøvenummer for 

påmelding. Vi er åpne for forbedringsforslag og 
utvikling, hjelp oss gjerne med det. Tusen takk for 

deltakelse i- og hjelp til 

gjennomføring av Selbuprøven 2021. For 
STEK/Selbutreffet, Stig Alsethaug 

Separate løshundprøver 2021: 
Prøveledere på tre ulike refnr har vært Anders Budal, Gisle Andre Berdal og Bjørn Bones. 
NKK-rep for alle refnr har vært Stian Aune. 
Det har ikke blitt gått januarprøver. Det har vært et snørikt år, og snøen kom også tidlig. 
Vi takker alle funksjonærer og dommere som har bidratt! 
 
 
  



 

 

NM Bandhund 2021: 
Østerdalen EHK inviterte til NM Bandhund 12. til 14. august 2021 og Sør-Trøndelag 
Elghundklubb fikk ut fra medlemstallet stille med to representanter, samt et medlem fikk 
delta fra NM-arrangørens reserveliste. 
Odd Ivar Rønningsgrind og Hjortlias Kaisa fikk en fin 4. plass i NM. Hjortlias Karo   
kom på 26. plass med fører Noralf Torjul. Svenn Magnus Runde og Kvileskogens Lilja,  
kom på 21. plass.  
Klubbens dommere var Erik Jønland, Jostein Strand og Einar Hårstad. 

Tydalsprøven 2021: 
 

Arrangert 11. – 12. september med hovedkvarter var 
samme plass som før, gammelstua i Trøn, Tydal. 
base Aune gård, Tydal. 
Det ble totalt 5 skogsdager dette året, 2stk 2-dagers og 
1stk 1-dags. 
Dessverre ble det ingen premiering dette året. 
Treffleder, Ingar Hansen. 

Ungdomsmesterskap løshund 2021: 

Hallingdal og Valdres EHK sammen med 
Vestoppland EHK inviterte til 
ungdomsmesterskap for løshund 18-19. oktober. 
Arrangementet er rettet mot ungdom under 25 år 
og Elling Bones med Elghøgdas B-Kira 
representerte klubben. 
Vi gratulerer med vel gjennomført og lærerikt NM 
med plasseringen, som dessverre ikke kom for 
elg. Sara Kjensrud Auren og Veikulåsens H R 
Felix, fra Hallingdal og Valdres EHK fikk flest 
poeng. 
Dommer fra S-T EHK var Bjørn Bones. 

 
 
  



 

 

Gauldalsprøven 2021 – samlet løshundprøve: 

Vi hadde en kjempefin helg i Budalen under 
Gauldalsprøven. 

Takk for innsatsen til de 8 dommere, 2 
aspiranter og elever. Takk til de som stilte med 
terreng! 
1 dommer kom helt fra Troms Elghundklubb! 

Takk til deltagere og gratulerer til Roger 
Olsson med 1 premie på 2dags. 
Gratulerer til Per Tovmo og Carl Sverre Prøsh 
med 1 premie på 1dags. 

Vi håper å få gjennomført igjen neste år. 

Prøvens Sponsorer: 
Jaktia 
Hagemo jakt og Friluft AS 

RS 2021 ble avholdt elektronisk på Teams, 24. april, og styret samlet seg på Quality hotell på 
Tiller. Klubbens representanter var Gisle Berdal, Roger Haugan, Ottar Holden Andersen, 
Anders Budal og Kamilla Engen. 
Klubbens representant ble gjenvalgt som nestleder i FS etter dramatikk og kritikkverdig 
personalbehandling på RS. Sammen med brevet fra Valgkomiteen i NEKF, 3 dager etter RS, 
har styret tatt initiativ til å oppdatere og kvalitetssikre lov- og instruksverket i NEKF, og 
styret fremmer flere saker, som vi ber om at årsmøtet vedtar så vi kan fremme dem på RS 
2022. 

Norske Championat 2021: 
Championat meldt inn til styret før årsmøtet 2021 og vi gratulerer! 

Norske jaktchampionat: 
Eier Hundens navn Reg.nr N(L)JCH N(B)JCH 

Ole Henrik Stokke Kvernmomarkas L-T Bonus NO34633/15 X 

Roger Haugan Bruavollens Amigo NO41516/14 X 

Fred Berggård og K. Engen Snikjegern’s Wilma NO43122/19 X 

Eirik Sortehaug Frigg NO35448/19 X 

Arnt Ketil Langmo Skaidi NO50675/19 X 

Anders Budal Kp-Tero NO48539/19 X 
 
 
  



 

 

Norsk utstillingschampionat: 
Eier Hundens navn Reg.nr 

Pernille Bratt Gustavsen Elghøgdas Bliss NO36040/19 

Ole Magnus Losen Bandhundens Santo NO31794/18 

Arne Rovsjord Skogoddens Pondus NO44622/19 

Fred Berggård og Kamilla Engen Snikjegern’s Wilma NO43122/19 

Styrets sluttord: 
Året 2021 har først og fremst vært et år hvor fokuset har vært på å gjøre en så god jobb som 
mulig for medlemmene i alle aktivitetsområder av klubben. Følge regelverket og behandle 
alle likt, og sette en stopper for at de få, som forsøker å bevilge seg uberettigede forder. Dette 
kan vi også love medlemmene at vi vil fortsette med. 
Vi jobber kontinuerlig med å gjøre klubben robust, ved rekruttering av dommere og unge 
medlemmer, samt å spre kunnskapen om ulike jaktformer og elghundraser, for å motarbeide 
motsetninger i miljøet. 
Det er mange som har bidratt til årets gode resultat, og styret vil benytte anledningen til å 
takke alle som har bidratt i 2021, og håper at dere vil fortsette det gode arbeidet i 2022, til 
beste for alle medlemmer. 
Alle som ønsker å bidra og bli en del av et vitalt og givende miljø i klubben, inviteres til å ta 
kontakt. 

Soknedal, 28. januar 2022 

Styret i Sør-Trøndelag Elghundklubb 


