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Styret i Sør-Trøndelag Elghundklubb har i 2022 bestått av: 

 

Leder:     Jan Petter Løseth 

Nestleder:     Per Tovmo 

Styremedlem:    Stian Aune 

Styremedlem:    Anders Budal 

Styremedlem:    Eva Berdal Nygård 

1.varamedlem:    Odd Ivar Rønningsgrind 

2.varamedlem:    Stig Alsethaug 

Kasserer/regnskapsfører:  Bjørkan Regnskap AS 

 

Komiteer og utvalg 2022 

Valgkomite Funksjon 

Arve Olav Sæter Leder 

Nils Olav Stokke Medlem 

Henning Dragmyrhaug Medlem 

 

Utstilling Funksjon 

Eli Haugum Leder 

Jan Terje Heksem Medlem 

Odd Ivar Rønningsgrind Styrets rep. 

 

Løshundkomite Funksjon 

Stian Aune Leder 

Odd Ivar Rønningsgrind Medlem 

Anders Budal Medlem 

Sigbjørn Solberg Medlem 

 

Bandhundkomite Funksjon 

Stig Alsethaug Leder 

Erik Jønland Medlem 

Jan P. Løseth Medlem 

 

Bevegelig blodspor Funksjon 

Henning Dragmyrhaug Prøveleder 

Jon Kåre Flatberg NKK rep. 

Stig Alsethaug Styrets rep. 

 



3 
 

Ferskspor/elgspor Funksjon 

Hans Olav Kulseth Prøveleder 

Jon Kåre Flatberg NKK rep. 

Stig Alsethaug Styrets rep. 

 

Sæterdalsprøven Funksjon 

Jostein Krogstad Prøveleder 

Erik Jønland NKK rep. 

Henning Dragmyrhaug Medlem 

Stig Alsethaug Styrets rep. 

 

Separat bandhund Funksjon 

Tone Weflen Prøveleder 

Stig Alsethaug NKK rep. 

Kristian Stene Medlem 

Jan P. Løseth Styrets rep. 

 

Øksendaltreffet Funksjon 

Svenn Magnus Runde Treffleder 

Knut Olav Mellemsæter Medlem 

Kjetil Sæter Medlem 

Kjell Inge Søvik Medlem 

Asgeir Rausand Medlem 

Nils Haugen Medlem 

Jan P. Løseth Styrets Rep. 

 

Orkdalsprøven Funksjon 

Edvard Asbjørnslett Prøveleder 

Nils Olav Stokke NKK rep. 

Tone Weflen Medlem 

Kristian Stene Medlem 

Einar Hårstad Medlem 

Stig Alsethaug Styrets rep. 

 

Selbutreffet Funksjon 

Stig Alsethaug Prøveleder 

Nils Olav Stokke NKK rep. 

Hans Olav Kulseth Medlem 

Kristian Stene Medlem 

Separat løs Funksjon 

Bjørn Bones Prøveleder 

Stian Aune NKK rep 

Jan Petter Løseth Medlem 

Odd Ivar Rønningsgrind Medlem 
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Gauldalsprøven Funksjon 
Stian Aune Prøveleder 

Odd Ivar Rønningsgrind NKK rep 

Jan Petter Løseth Medlem 

 

Medlemstall pr. 31.12.2021 31.01.2022 

Ordinære medlemmer 604 606 

Husstandsmedlemmer 22 21 

Æresmedlemmer 5 5 

Totalt antall medlemmer 631 632 

 

 

 

Aktivitet i styret  

Antall styremøter i 2022 8 

Antall saker i 2022 58 

   

Styret har i tillegg hatt jevnlig kontakt på Messenger og email. Styremøtereferat er lagt ut på 

nettsiden til klubben. 

Hovedmålsetning i 2022 

På det første styremøte vedtok styret i sak 03.22 hovedmålsetting for klubben 

for 2022 

Hovedmålsetting for 2022 
Hovedmålsettingen er å skape vekst i aktiviteten i klubben. Dette skal skje 

gjennom flere skogsdager på ulike jaktprøver, arrangement av løshund- og 

bandhundkurs med skogsdager og gjennom å arrangere kurs for dommere med 

gjennomgang av de nye jaktprøvereglene.  Vi vil også videreføre utdanning av 

nye dommere for både løs- og bandhund. I tillegg vil vi søke nye 

aktivitetsområder som også vil øke aktiviteten. 

Et virkemiddel for å øke aktiviteten er bedre og mer direkte informasjon ut til 

medlemmer. Dette skal gjøres ved å sende informasjon om arrangementer ut 

på mail til de som ønsker det. Vi har også som mål å arrangere minst to 

medlemsmøter i løpet av året. Både oppdatert informasjon og medlemsmøtene 

har som mål å få opp engasjement og stimulere til aktiviteter blant klubbens 

medlemmer. På sikt tror vi dette også vil gi flere medlemmer.  
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Evaluering av hovedmålsetting: 
 
Dette har vi oppnådd av målsettingene: 
Skapt vekst av aktivitet i klubben ved: 
• Økning i antall prøver gått totalt (se statistikker) 
• Arrangement av bandhundkurs med skogsdager 
• Arrangert kurs for dommere med gjennomgang av nye jaktprøveregler 
• Videreført utdanning av nye dommere, løs – og bandhund 
• Søkt nye aktivitetsområder ved å samarbeide med nabo – klubber for å 
få gjennomført jaktprøver. 
• Arrangert 3 medlemsmøter / temakvelder 
 
Dette har vi ikke oppnådd av målsettingene: 
• Sende ut informasjon om arrangement på mail til de som ønsker det 

 

NM Løshund 2022 
Årets NM løshund ble arrangert av Hallingdal og Valdres Elghundklubb og 
Vestoppland Elghundklubb. Arrangementet gikk av stabelen 12. og 13. oktober. 
Sør Trøndelag EHK stilte med 2 ekvipasjer: 
 
Hans Kjetil Belsvik med jämthunden Elghøgda`s Bliss  
Arne Langen med jämthunden Bjønnlosen`s Taiga. 
 
Det var meget gode prestasjoner av begge våre deltagere. Hans Kjetil og Bliss 
endte på en hederlig 5.plass, mens Arne og Taiga endte på en 19.plass. 
 
Dommerne som representerte klubben var Odd Ivar Rønningsgrind og Terje 
Tovmo. Takk for flott innsats både til våre deltagere og dommere. 
 
Vinner av årets NM løshund ble Oddvar Seltveit og Ruggen av Gausbu.  
Vi gratulerer! 
 

NM blodspor 2022. 
Kubbens medlem, Britt Mari Hundebo, og svarthunden Alfa stilte til start under 
årets NM blodspor. 
Etter å ha ledet etter første dag, endte det til slutt med en flott 6. plass, 
vi gratulerer! 
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Klubbjakke 2022 / 2023 
Vi valgte å gå ut med tilbud på to forskjellige modeller fra Härkila. 

 

1. Härkila Moose Hunter 2.0 WSP | Medlemspris: 2100,- 

2. Härkila Moose Hunter 2.0 Fleecejakke | Medlemspris: 1700,-   

 

Klubbens logo vil bli brodert på ryggen, som på tidligere modeller. For klubbens 

dommere gir vi 50% avslag på medlemsprisen. 

Jakkene er tilnærmet lydløst og skal kunne brukes til alle jaktformer som krever 

lydløst materiale. 

Frist for å bestille jakke er 31.01.23 
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Representasjon:  

RS 2022 ble avholdt 23.04 på Quality Hotel Gardermoen.  
Klubbens representanter var: Jan P. Løseth, Per Tovmo, Anders Budal, Eva 
Berdal Nygård, Stian Aune, Odd Ivar Rønningsgrind og Stig Alsethaug. 
 
Følgende medlemmer av klubben har siste året vært representert i 
Forbundsstyret og komiteer i Forbundet: 
 

- Arve Olav Sæter, nestleder FS. (Trakk seg fra vervet etter RS 2022) 
- Jan Arne Berdal, varamedlem til Lov og Kontroll komiteen 
- Jan P. Løseth, leder/medlem bandhundkomiteen. 
- Harald Holm – Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

 

 

 

 

AKTIVITETER I 2022 

 
Sæterdalsprøven 2022  
 

På grunn av sen vår og dermed 
utfordringer med snøforholdene i 
Sæterdalen ble det besluttet å flytte 
årets prøve til Hølonda med base 
ved Hølonda skytterlag sin bane.  
 
25 ekvipasjer stilte til start og det ble 
flere gode resultater. 
Prøvens beste hund EK ble Alpinsk 
Dachsbracke, Fjelljegerens Ares. Eier 
Monica Rimolsrønning/Fører Gisle 
Rimolsrønning med 96 poeng. 
Prøvens beste hund AK ble Irsksetter, Topdalens Tokk. Eier Vigdis 
Nymark/Fører Birgit Westgård. 
 
Vi takker for oppmøtet og gratulerer alle sammen med flotte resultater. 
Stor takk til dommere og funksjonærer for godt utført arbeid!  
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Bandhundkurs 

Sør Trøndelag Elghundklubb arrangerte kurs for bandhundførere 24.-25. juni 
ved Samatun, Lundadalen. 

Helga rant opp med det varmeste vi har sett av vær hittil denne sommeren og 
med fulltegnet deltakerliste (21 deltakere + instruktører) lå alt til rette for en 
givende samling. 

Omgivelsene og lokalene ved Samatun må betegnes som veldig godt egnet til 
formålet med god plass til parkering, hundelufting og med overnattings- og 
fellesrom for hele gruppen. 

Fredagskvelden ble nyttet til å komme på plass, bli litt kjent og deretter en 
felles teoridel som Jan Petter ledet oss igjennom. Det ble satt opp grupper til 
lørdagens kursdel som skulle foregå i felten. Kvelden ble avrundet med grillmat 
og tilhørende trivsel ute. 

De forskjellige gruppene møttes tidlig lørdag morgen og gikk samlet ut i sitt 
tildelte felt for å praktisere søk/sporing etter vilt. Flere av deltakerne og 
instruktørene stilte med hunder slik at gruppene ble passelig oppsatt ifht 
ressurser og antall. 

Etter ei 4-5 timers økt ute (i varmen) møttes alle involverte på Samatun igjen 
for middag og evaluering av dagens opplevelser før det ble pakking og 
hjemreise til mere sol og varme. 

Arrangøren fikk 
inntrykk av at kurset 
hadde et budskap og 
et innhold til nytte og 
gevinst som man kan 
videreføre i en eller 
annen variant. Videre 
vil arrangøren 
bemerke at 
deltakergruppen hele 
tiden oppviste god 
tone, engasjement og 
positivitet i en 
uformell setting. All honnør for det 
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Tusen takk til Tone for all kjøkkenhjelp gjennom helga og til Jan Petter for 
organisering og alt annet et slikt arrangement fordrer. Takk også til 
instruktørene som bidro til at lørdagen ga opplevelser i skogen. 

Sitat deltager: «Flott og lærerikt kurs. Takk» 

For STEHK 
Stig Alsethaug 

 

Øksendalstreffet 2022 

Helgen 8-10 juli var det endelig klart for Øksendalstreffet 2022 og det var med 
stor glede at engasjementet for treffet var stort. Målet har siden treffets 
oppstart i 2014 vært å tiltrekke seg ferske bandhundførere og de som ønsker å 
lære hvordan de kan benytte en bandhund for å jakte etter elg og hjort. 23 
forskjellige deltagere fikk testet hundene sine i områdene fra Molde til Tingvoll, 
og samtlige hadde med seg dommerelev eller observatør som ønskte å se 
hvordan en bandhundprøve fungerte i praksis. Det var rundt 70 personer 
innom Trædalsbakken camping gjennom helgen, og det ble i år satt opp et stort 
telt for å få samlet alle deltagere og dommere på et sted. 
Å arrangere et treff av denne størrelsen krever mye forberedelser, og vi er 
heldige som har så mange frivillige som ordner alt det praktiske. Dere vet hvem 
dere er, så tusen takk! 
 
Fredag startet vi med gjennomgang av hva som skjer på en bandhundprøver, 
og hva som er viktig for å lykkes en dag i skogen. Det ble gjennomført trekning 
av dommere og det ble satt av tid for gjennomgang av terreng og planlegging 
av morgendagens skogsdag. De dommerne som ikke hadde gjennomført 
oppdateringskurs fikk en gjennomgang av kursmaterialet senere på kvelden. 
Lørdags morgen ble det ekstreme nedbørmengder, noe som medførte lite vind 
og vanskelige forhold for de mange unghundene som skulle ut. Tross dette så 
var det flere som gikk til premiering, og de som ikke lyktes denne dagen har 
garantert fått med seg noe lærdom til neste gang de skal ut å lete etter elg. 
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Lørdagskveld startet vi med felles grilling og tema for kvelden var trening av 
unghund. Prøveforholdene ble heldigvis bedre på søndag, og det ble gjennom 
helgen utdelt  
11stk.  1.premier 
2stk.   2.premie 
4stk.  3.premier 
6stk.   0.premier. 
 
Prøvens 3 beste hunder ble: 
1. Truls-Even Norli med Kirilåsens 
Kayaq – NO37420/21. 96 poeng 
2. Arild Duaas med Snikjegern’s 
Kaliber – NO43124/19 90 poeng 
3. Thor Kåre Dyrli med Bayer Frå 
Håggåstuggu – NO46739/18 89 
poeng. 
Vi gratulerer! 
 
Vi solgte i år lodd for å dekke 
utgiftene til treffet, og flere 
sponsorer stilte med svært flotte uttrekkspremier. 
 
Disse var Magne Landrø AS, dyrefor.no, Fokussport Sykkylven, Thon Hotels, KI 
Søvik Invest AS og Asgeir Rausand. Den gjeveste av de alle var nok en Leica 
Trinovid 8×42 kikkert fra KI Søvik Invest og Magne Landrø AS. 
 
Vi vil avslutningsvis takke alle dommere som igjen stilte med sin kompetanse og 
bidro til at deltagere og observatører fikk en lærerik helg på Sunndalsøra. 
 
For S-T EHK 
Svenn Magnus Runde 
Treff-tjener 
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Orkdalsprøven 2022 
Orkdalsprøven 2022 ble i år avholdt 16-17 juli under svært gode værforhold. 

I løpet av prøvens to dager ble det bedømt 16 ekvipasjer til førstepremie og 6 

ekvipasjer til tredjepremie av totalt 25 ekvipasjer. 

 

De 5 to-dags-hundene fikk alle førstepremie på prøve, noe som er veldig 

gledelig. Det ble også noen veldige gode resultater denne helgen og kan nevne 

at prøvens beste hund gikk til 95 poeng på lørdag og 97 poeng på søndag. Tre 

andre hunder gikk også til resultater over 90poeng denne helgen. 

 

Prøvens 3 beste hunder ble: 

Nr. 1 Skadi av Pashaug, Monica Settemsdal 97 p lørdag og 95 p søndag. 

Nr. 2 Skogoddens Nea, Eskil Bakken 97 p søndag. 

Nr. 3 Tålihaugens Bixi, Marie Sofie Romunstad 94 p søndag. 

 

Prøvens samlingssted var også i år 

Knyken Skisenter i Orkland 

kommune. Lokalene har gode 

muligheter for overnatting og 

oppstillingsplass for bobiler og 

campingvogner. 

Overnattingsmulighetene er 

tilgjengelig både for dommere og 

hundeførere. 

Med Tone Weflen i spissen ble det 

servert kveldsmat med mulighet for å smøre matpakke til skogsturen. Det ble 

servert middag med lapskaus på lørdag og rømmegrøt på søndag. 

Vil med dette takke alle dommere som stiller opp for å dømme hunder samt 

grunneiere som stilte sine terreng til disposisjon. Norgesfôr Orkla stilte som 

sponsor for de tre beste prøvehundene. 

Til slutt en stor takk til de som var med på å arrangere prøven. 

 

For S-T EHK 

Edvard Asbjørnslett 

Prøveleder 
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Selbuprøven 2022 
Selbuprøven ble avholdt lørdag/søndag den 13. og 14. August 2022. Endelig 
hadde sommeren kommet og det til gangs, noe som gjorde at det var både tørt 
og varmt i tillegg til omtrentlig total vindstille. Altså ikke de letteste forhold. 

Selbuprøven kommer som sesongens siste organiserte prøve (arrangeres som 
«samlet» separatprøve med eget ref.nr.) og man ser at det derfor kan være 
noe krevende for arrangøren å prognosere deltakelsen alt etter hvordan det 
har gått for deltakerne tidligere på sommeren. En opplever at prøven fulltegnes 
og vel så det men at det blir en del frafall mot slutten, trolig fordi noen har 
«klart» seg bra tidligere i sesongen. Dog stod det stor påmelding til 
separatprøver for øvrig som kan være en «ordrereserve» for Selbuprøven. At 
det ble eget ref.nr. for prøven opplevdes entydig positivt. 

Her som ellers er det dommerressursen som setter begrensning i antall 
skogsdager, noe som i år ble ca. 20 med overvekt påmelding til lørdag. 

Krevende forhold til tross, 
Åstdalens Pepsi med fører 
Kai Veium gikk til 92 poeng 
og ble prøvens beste 
hund.  

Reiko, Eirik Skjerve nr. 2 
med 85 poeng (også beste 
todagershund).  

Nr. 3 ble Balto fra 
Håggåstuggu, eier Marius 
Løvberg. 

Selbuprøven har en knippe dommere fra Nord-fylket som trofast stiller opp, 
takk til de og våre egne for all hjelp med gjennomføringen. 

Selbuprøven 2023 er planlagt avholdt 12-13 August på samme lest som i 2022. 

For S-T EHK 

Prøveleder 

Stig Alsethaug 
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Tydalsprøva 2022 
Tydalsprøva 2022 var planlagt gjennomført helga 17–18 september men ble 

avlyst på grunn av få påmeldte.  

 

Gauldalsprøven 2022 
Sør Trøndelag Elghundklubb arrangerte vår tradisjonelle samla løshundprøve, 
Gauldalsprøven, helga 4.-6. november. 

Værgudene var i år på vår side, snøfrie terreng og topp forhold over hele 
området hører med til sjeldenheten i Trøndelag i begynnelsen av november. 

Prøveterreng ble benyttet på flere steder i Gauldals område, fra Lundamo i 
nord til Budal i sør. 

Rognestunet (gamle Rognes skole) var hovedkvarter for arrangementet. 
Praktiske lokaler, med stort fellesrom og overnattingsmuligheter for både 
dommere og hundeførere. 

Vi hadde i år godt med påmeldte hunder, 12 todagers og 2 endags hunder. 

På grunn av fortsatt pågående jakt i store deler av våre områder, fikk vi noen 
utfordringer med dommerkapasitet. Med god hjelp fra dommerkollegier fra 
Østerdal Elghundklubb klarte vi å få ut 7 todagershunder. 

På tross av en etter hvert noe redusert elgbestand i våre områder, så kom de 
aller fleste hundene for elg under prøven. Noen svært gode resultater fikk vi 
også. 

Det ble totalt seks stk. 1.premier, en stk. 2.premie og fem stk. 0 premier på til 
sammen 12 skogsdager 

I anledning arrangementet hadde vi i år fått tildelt en Tracker Artemis fra 
Elghundforbundet. Denne ble satt opp som premie til prøvens beste hund. 

Vinneren av prøven og Trackeren ble Karelsk Bjørnehund, Losnabakkens N-N 
Atlas med eier Lars Gunnar Storli. Atlas gikk til 1.prmie begge dager med samlet 
poengsum på solide 169 poeng. Tett fulgt av Norsk Elghund Grå, Losnabakkens 
P-S Johannes og Jan Terje Heksem også med 1.premie begge dager og 167,5 
poeng. 
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Storeslem til Kennel Losnabakken her altså. 

Vi gratulerer prøvevinner og øvrige deltagere med gode resultater. 

Vi ønsker å takke lokal 
sponsor, Handler & OT 
Products AS for leveranse av 
hundefor til premiering. 

Stor takk også til alle dommere 
som tok seg tid til dømming i 
en hektisk elgjakttid, og ikke 
minst til grunneiere som stilte 
sine terreng til disposisjon. 

Vi takker alle for ei trivelig 
helg. 

Stian Aune 

Prøveleder    

 

Blodsporprøver bevegelig 2022 
Årets blodsporprøver ble avholdt 

i perioden fra 1.mai til 

30.november. Det ble i alt 

påmeldt 120 ekvipasjer og av 

disse ble 115 gjennomført. Dette 

er en betydelig økning i antall 

påmeldinger sammenlignet med 

de siste årene. Innsatsen som er 

gjort blant klubbens dommere 

har derfor også vært enorm. 

Resultatmessig ble de aller fleste 
ekvipasjene 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 Statistikk bevegelige blodsporprøver viser økning i aktivitet. 

75

52

70
77

82

115

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bevegelig blodsporprøver
i Sør-Trøndelag Ehk

Blodsporprøver
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rasegrupper representert på prøven, ikke bare typiske elghunder. Vi vil med det 
takke alle dommere som har stilt opp for klubben med bedømming av blodspor 
i år.  

Henning Dragmyrhaug  

Prøveleder 

 

 

Ferskspor og elgsporprøver 
Årets ferskspor prøver ble avholdt i 

perioden fra 1.juli til 23. desember. 

Stort trykk og mange påmeldte 

ekvipasjer på årets fersksporprøver. 

Totalt var det påmeldt hele 117 

prøver. Av disse ble 105 

gjennomført og det er særdeles 

gledelig at så mange benytter seg av 

klubbens tilbud. Stor takk til alle 

dommere som velvillig stiller opp. 

Hans Olav Kulseth 
Prøveleder 
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Bevegelig fersksporprøver

Fersksporprøver

Statistikk bevegelige fersksporprøver viser økning i aktivitet. 
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SEPARATE LØSHUNDPRØVER 2022 

Aktiviteten for løshundprøver i Sør-Trøndelag elghund klubb har økt fra 2021 til 

2022. Likevel sliter vi fortsatt med at det jaktes fram til jul i store deler av vårt 

aktivitetsområde. 

I høst fikk vi et stort snøfall i området, som også la en demper på aktiviteten.                                      

Det ble jobbet aktivt med å skaffe alternative områder der det kunne 

gjennomføres prøver. Dette førte til at aktiviteten kunne holdes oppe videre ut 

over i desember og januar i 2023.  

Vi retter en stor takk til Østerdal EHK og Nord Trøndelag EHK som velvillig har 

stilt terreng til disposisjon for oss. Det var lite påmeldinger i starten av 

sesongen, mens trykket økte i november og desember. Inkludert 

Gauldalsprøven er det totalt er det gått 55 skogsdager, herav 41 endagers og 

14todagers prøver.                                                                                                                     

Om vær og føreforhold tillater det, så ligger vi an til å få gjennomført ca 10 

skogsdager også i januar. 

For S-T EHK 

Bjørn Bones  

Prøveleder 
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SEPARATE BANDHUNDPRØVER 2022 

 

Jaktprøveåret 2022 inneholdt 115 skogsdager, inklusiv Øksendalstreffet.                      

85 stk. 1-dags og 30 stk. 2-dagers.  

Av disse ble det hele 68 stk. 1.premier, fordelt på 56 stk. på 1-dags og 12 stk. på 

2-dagers.   

Vil takke alle hundeeiere/førere for at de tok seg tid til å stille hundene sine på 

prøve. Ikke minst må jeg takke alle de hyggelige dommerne som har brukt av 

sin fritid til å dømme. Tusen takk! 

Tone Weflen 

Prøveleder  

 

 

 

 

 

78

99 98

129

70

161

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totalt antall Bandhundprøver
i Sør-Trøndelag Ehk

Skogsdager

Ny rekord i antall skogsdager i 2022, og vi er igjen Norges største områdeklubb i antall bandhundprøver. 
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UTSTILLING 

Trondheimsutstillingen: 

02.04.22 

Da har komiteen fått summet seg etter å ha gjennomført et arrangement vi i all 
ubeskjedenhet må få kalle en suksess! 
 
Med rekordhøy deltakelse med 149 påmeldte, fikk vi bedømt 134 hunder 
fordelt på 7 raser, det ble kommisjonsmålt en hel drøss og gjennomført 
valpeshow. 
Alt dette gikk på skinner takket være svært behjelpelige og dyktige dommere, 
ringsekretærer og skrivere. Det er på sin plass å rette en ekstra stor takk til 
ringsekretær Martha Lomsdal Strand som hjalp oss langt utover det som var 
forventet! 
 
Vi vil takke Bratsberg Ridesenter for at vi fikk leie ridehallen deres. Den var 
heldigvis stor nok til å romme 3 ringer og et stort myldreområde rundt ringene. 
Trondheim Rideklubb sørget for åpen kafeteria, og solgte både varmmat, vafler 
og gode kaker. Stor takk også til dere frivillige som hjalp til med den praktisk 
gjennomføring av utstillingen. Dåkk e go altså.  
 
Til slutt og ikke minst dere hundeeiere fra langt i nord, sør og vest som valgte å 
delta på vår utstilling -tusen takk!  
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Orkdalsutstillinga 2022 

 17.11.22 

Utstillinga ble en suksess med 111 bedømte hunder fordelt på 26 valper og 85 
voksne hunder. 
Tusen takk til Byneset Hundepensjonat v/ Geir Haugum for sponsing av 
fôrsekker til finalene og Premie til BIS! 
 
Komiteen vil rette en stor takk 
til funksjonærene som bidro til 
at arrangementet gikk på 
skinner, til dommere og 
ringpersonale og ikke minst til 
alle trivelige hunder og 
hundeeiere fra både Norge og 
Sverige. 
 
Takk også til de humørfylte og 
trivelige damene som sørget for 
utmerket servering og kafedrift! 

 

I tillegg til de 2 utstillingene har også STEHK arrangert ringtreninger og 

kommisjonsmåling (målebrev). 

 

Aversjonsdressur. 

Sigbjørn Solberg var også i år ansvarlig for gjennomføringen av 
aversjonsdressur i regi av klubben. Totalt deltok 14 hunder.                                                                                                                                         
Vi takker saueeiere for velvillig utlån av sau og eiendom.       
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Temakvelder / medlemsmøter: 

Sør-Trøndelag Elghundklubb har arrangert 3 temakvelder / medlemsmøter i 
2022: 
 

1: Temakveld om Blodsportening/ettersøk/fallvilt. 
 
Foredragsholder: Tore Strand, mangeårig medlem av viltpatruljen i Trondheim 
kommune. 
 

2: Foring og ernæringsforedrag for jakthunder.  

TJFF hundeutvalget i samarbeid med Sør-Trøndelag Elghundklubb og Trøndelag 

Dachshundklubb var så heldige å få Kristian Bjaberg oppover igjen. Denne 

gangen var det rettet spesifikt mot jakthunder. 

Han har jobbet med foring og ernæringsbehov i samarbeid med veterinærer og 
forprodusenter i over 20 år og er glødene opptatt av hva våre hunder trenger 
for å yte optimalt. 
 

3: Foredrag / temakveld på Fosen om «Trening av hund» 
 
I samarbeid med Åfjord Jeger og Fiskerforening har STEHK arrangert temakveld 
om "Trening av hund". 
Foredragsholder var: Kristoffer Kallhovd fra Viltgården. 
 
Han tok oss gjennom hundens 
ulike perioder, fra valp til 
voksen og eldre hund, og han 
gav oss mange gode tips blant 
annet om det å ivareta 
kondisjonstrening og 
musklaturbygging hos hund. 
 
Vi fikk også demonstrasjon på 
riktig innstilling på seler m.m. 
av Eva Jeanette fra Viltgården. 
Takk til alle som møtte opp! 
 
Og takk til sponsorer: 
Viltgården  



21 
 

Fosen dyreklinikk  
Felleskjøpet Åfjord     
Årnes sport 
Åfjord Jeger og Fiskerforening. 
 
 

Oppdateringskurs og utdanning av bandhund dommere og løshund 
dommere 2022 

Sør-Trøndelag Elghundklubb har arrangert flere oppdateringskurs i nye 
prøveregler. Det er også vært stort fokus på å utdanne nye dommere dette 
året, så vi har etter hvert mange elever og aspiranter som skal ut i skogen 
sammen med de som har erfaring med dømming -  for å komme i mål med 
dommerutdanningen. 

 

Prøvelederkurs 
Elghundforbundet arrangerte våren 2022 kurs for prøveleder. Dette som et 
ledd i å skolere klubbenes prøveleder og NKK representanter. Bedre og felles 
forståelse av regler og bruk av prøveprogram var bakgrunnen for kurset.           
En gjeng på 18 ivrige løs, band og ettersøk dommere fra vår klubb ble samlet på 
Lundamo Ungdomsskole og deltok på kurset, som ble arrangert på Teams. 
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CHAMPIONAT OPPNÅDD 2022 

Eier Hundens navn Reg 
nr. 

År 
oppnåd
d 
Champi
onat 

N
(L)JC

H
 

N
(B

)JC
H

 

N
U

C
H

 

N
 B

SC
H

 

S(L)JC
H

 

S(B
)JC

H
 

SU
C

H
 

Arnt Ketil Langmo Heidi av Kvernenget NO4352
3/21 

2022   X           

Arnt Ketil Langmo Aira NO4198
4/20 

2022   X           

Bjørnar Gundersen Kirilåsens Aira NO3741
9/21 

2022   X           

Einar og Britt Hårstad Theo frå 
Håggåstuggu 

NO5839
0/19 

2022   X X         

Eskil Bakken Skogoddens Nea NO4461
8/19 

2022   X           

Eva Berdal og Vidar 
Nygård 

Bølsmarkas Diva NO5228
2/20 

2022 X             

Inga Horntvedt 
Thorsen 

Guro av 
Langvassdalen 

NO3868
2/18 

2022       X       

Ingar Hansen og Inga 
Berit Lein 

Lekåsen's D-Dixie NO3447
1/16 

2022 X             

Jan Terje Heksem Losnabakken's P-S 
Johannes 

NO5323
5/19 

2022 X   X         

Kjell Jørund Lian Fort Hjort Teddy NO3082
0/20 

2022   X X         

Lars Gunnar Storli Losnabakken's N-N 
Atlas 

NO5028
4/20 

2022 X             

Mari Sofie 
Romundstad 

Røsshaugen's A Real 
Wake-up Call 

NO6306
2/21 

2022   X           

Mona Fredriksli Sarek frå 
Håggåstuggu 

NO6274
4/20 

2022   X           

Nann-May og Morten 
Midtflå 

Topsy den andre frå 
Håggåstuggu 

NO5838
8/19 

2022   X X         

Oddmund Vuttudal Baltus frå 
Håggåstuggu 

NO6274
6/20 

2022   X           

Ole-Petter Bolli Hjortlias Hulda NO3269
9/19 

2022     X         

Siri Garli Børvelia's Tass NO4477
8/20 

2022   X X       X 

Siri Stuesjø Lomyra's Bamse NO3740
9/21 

2022   X           

Svenn-Andre Aakerli Nero NO5147
4/20 

2022   X           

Terje Tovmo Hundåns Charlotte SE10044
/2018 

2022 X 
      

Tor Egil Tiset og 
Monica Settemsdal 

Skadi av Pashaug NO4974
8/20 

2022 
 

X X 
    

Tore Strand Skinnemoens Swift NO3284
7/21 

2022 
 

X 
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Truls-Even Norli Kirilåsens Kayaq NO3742
0/21 

2022 
 

X 
     

 

 

Styrets sluttord. 

Klubben har lagt bak seg et år preget av meget høy deltagelse på alle våre 

arrangement. Vi vil derfor rette en særdeles stor takk til alle som i dette året 

har benyttet seg av klubbens aktiviteter.                                                                                                                                           

Stor takk også til klubbens prøveledere, utstillingsledere, komiteer og dommere 

som denne sesongen har lagt ned en formidabel jobb for klubben.  

Uten dere hadde ikke dette vært mulig! 

 

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til våre aktiviteter også i 2023. 


