
Styrets årsmelding 2017 

Styrets sammensetning i 2017 

Formann  Jan Lien  

Nestformann  Egil Skogum 

Sekretær  Hans Erik Bjørnvolden 

Kasserer  Per Nermo 

Styremedlem  Kristine Valebjørg 

1.varamann  Erlend Borgedal 

2.varamann  Ola Idar Løkken 

Styret har i 2017 avholdt 7 styremøter (5 ordinære og 2 telefonmøter) og behandlet 44 

saker. Klubben har 250 medlemmer ved utgangen av 2017, en nedgang på 3 stk. 

2017 har vært et år med god aktivitet på de fleste områder. Årets løshundprøvesesong 

ble derimot svært begrenset, med for mye snø og dårlige forhold, allerede fra slutten av 

oktober. Dette har dessverre hatt stor innvirkning på det økonomiske resultatet i klubben 

i 2017. 

 

Utstillinger 

 

Dombåsutstillinga  

Utstillinga ble tradisjon tro gjennomført på en utmerket måte med 198 hunder og 22 

valper påmeldt. Best In Show dag en ble Varjedalen’s TK Miro med eier Roald Nordmo. 

Dag to var Resterøds Lassematti med eier Johan Bjurström Best In Show. Utstillinga 

bidro økonomisk med ca 15.000 kroner til klubbkassa. 

 

Lillehammerutstillinga  

Denne utstillinga ble i år flyttet til Tretten og på Stav. Det var 97 hunder fra 

elghundrasene, og 192 hunder og 41 valper. Dette var en meget bra økning fra 2017, 

økning totalt på elghundrasene var ca 40 hunder, og ca 70 totalt. Best i Gruppe ble A.F. 

Elgkronas Bamse og eier Arne Fossmo.  

Tilbakemeldinger fra både de som arrangerte og utstillere var at det å flytte utstillingen 

var meget vellykket. Sånn det ser ut nå så vil utstillingen bli flyttet permanent til Tretten. 

Utstillinga bidro med i størrelsesorden 10.000 kroner til klubbkassa. Det endelige 

resultatet er ikke ferdigstilt når årsmeldinga skrives. 

 

 

Økonomi 

 

Resultatet for 2017 ble ett underskudd på kr 67.000kr. Inntekter fra jakt- og sporprøver 

ble på kr 28.000. Til sammenligning var inntektene i 2015 på kr 164.230. Vi hadde 

budsjettert ett overskudd på 55.000kr på jaktprøver, men hadde 7.500kr i underskudd 

på jaktprøver. Her ligger den største forklaringen på underskuddet, samt at vi ikke har 

fått overført overskuddet fra Dombåsutstillinga og Lillehammer utstillinga sånn at det ble 

med på 2017 regnskapet. 

Klubben har en solid økonomi med en samlet bankbeholdning på kr 311.724, noe som gir 

klubben handlefrihet i årene som kommer. Styret anbefaler imidlertid at klubben fortsatt 

styrer aktivitetsnivået slik at resultatet minimum går i balanse.  

 



Jaktprøver 

Bandhund 

Det er gjennomført 13 stk 1 dags separate bandhundprøver og 3 stk 2 dagers separat 

bandhundprøver i 2017. På grunn av få påmeldte, ble årets samla bandhundprøve i Øyer 

avlyst. 

 

Bandhundhelg i Skjåk 

Nytt av året var at vi arrangerte bandhundhelg i Skjåk, 10-11. juni, noe som ble meget 
vellykket. Med hjelp av mange flinke instruktører/dommere og ellers mange innvolverte 

ble dette arrangementet gjennomført. Vi fikk låne Brovoll Grendahus som hovedkvarter, 

og fine hytter til overnatting hos Dønnfoss Camping.  

Lørdag startet med registrering av de påmeldte og vi stod igjen med 28 stk, herav en 

stor andel ungdom, men også en god del oppi åra som hadde fattet interesse for dette 

med bandhund. Etter en gjennomgang av regelverket fikk alle med egen hund prøve seg 

på blodspor. Før middag var det gjennomgang av jaktprøveregler for bandhund. Dagen 

ble avsluttet med et engasjert foredrag om bandhund av Ivar Tørresdal. 

Søndag var det tur i skogen hvor alle fikk gå med sin hund og fikk ros og ris av 

medfølgende dommer. En bedre lunch og oppsummering avsluttet det som deltagerene 

karakteriserte som en vellykket og lærerik helg. 

 

NM Bandhund 

Nm bandhund ble gjennomført 11. og 12. august av Nord Trøndelag Elghundklubb. 

Klubbens deltagere var Karpaasin Peppi med Olav Kåre Solvang og Ruggen med Mads 

Jarle Vole. Begge hundene med fører hadde stang ut den ene dagen, Peppi og Olav Kåre 

endte på 21. plass mens Ruggen og Mads endte på 22. plass. 

 

Løshund 

Det ble i høst en meget begrenset sesong med 10 stk gjennomførte 1 dags separat 

løshundprøver. Vi har flere nye løshunddommere på gang, men på grunn av få 

gjennomførte prøver så fikk vi ikke klare noen nye dommere i år. Klubbens styre vil 

fortsatt ha et sterkt fokus på rekruttering og utdanning av nye dommere i årene som 

kommer. 

 

Øyerprøva løshund 

På grunn av føreforholdene ble Øyerprøva 4-5. november avlyst i 2017. 

 

Ungdomsmesterskapet Løshund 

Ungdomsmesterskapet løshund ble i år arrangert av Hedmark og Oslo området 

elghundklubb. Base for mesterskapet var Milepelen Gjestgiveri i Odalen. Deltager fra 

GEHK var Line Nordlien med hunden DL-Messi. De gjorde det meget bra og endte på en 

flott 3.plass med 84,5 poeng. Vi gratulerer!! 

 

Sporprøver 

Det har vært en nesten dobling av antall sporprøver fra 2016 til 2017, noe som er meget 

gledelig. Litt av utfordringen er antall dommere som kan dømme sporprøver. Her vil vi ha 

stort fokus på å få utdannet flere dommere i årene som kommer. 

 

Blodspor 42 prøver gjennomført i 2017 

Ferskspor 42 prøver gjennomført i 2017  

Elgspor 9   prøver gjennomført i 2017 

 

Oppdateringskurs dommere 

Det har i 2017 vært gjennomført totalt 4 oppdateringskurs for klubbens dommere, både 

klubbens løshunddommere og klubbens bandhunddomere måtte ha oppdateringskurs før 

prøvesesongen 2017. 

 



Styret retter en stor takk til deltakere i utstillingskomiteer, prøveledere, dommere og alle 

andre som utfører en formidabel dugnadsinnsats for klubben gjennom hele året. Denne 

innsatsen gjør at vi fortsatt kan ha en aktiv klubb, som virkelig bidrar til det beste for 

elghundrasenes utvikling. Tusen takk! 

 

Nye Championer i 2017 

NJ(L)CH 

G-F Max   Stein Arve Solås 

Athukens N-W Luna Wix Reidun Solberg Seim 

 

SJ(L)CH 

Brekkakollens T-N Urak Andreas Stein 

G-F Max   Stein Arve Solås 

Niila av Kvernenget  Jon Sigurd Leine 

 

NORDJ(L)CH 

LD-Dario   Dag Jensvoll 

 

NJ(B)CH 

Losnabakken’s S-B Molly Ann Kristin og Håvard Haugen 

 

NUCH 

Humbakan Alma   Berit og Geir Langset 

Svartkamplias Mia  Johan Brandstad og Liv Marit Rindhølen 

 

DKUCH 

Humbakan Alma  Berit og Geir Langset 

Losnabakken’s S-R Suri Berit og Geir Langset 

 

NORD UCH 

Losnabakken’s S-R Suri Berit og Geir Langset 

Humbakan Alma  Berit og Geir Langset 

 

INT UCH 

Karpaasin Kitty  Eirik Olsborg Kvammen og Geir Langset 

 

NVCH 

A.F. Elgkronas Snatti  Svein Dalseghagen 

   

 

Klubbens tillitsvalgte i Norske Elghundklubbers Forbund 

 

Forbundsleder   Jan Helge Nordby 

Ungdomsutvalget   Kristine Valebjørg 

Avlsutvalg Laikarasene  Tommy Sønsterud 

Avlsutvalg Norsk Elghund Grå Egil Skogum 

 

 

Klubbens tillitsvalgte i Norsk Kennel Klubb 

 

Jakthundkomiteen i NKK  Kjell Kruke 

Disiplinærkomiteen   Ola Idar Løkken 

Nestleder i hovedstyret NKK  Jan Helge Nordby 

 



Styret takker for den innsatsen som blir lagt ned som tillitsvalgte i våre øverste organer.  

 

 

Klubbens Æresmedlemmer  

 

Gudbrandsdal Elghund Klubb har 6 Æresmedlemmer. Disse er: 

Odd Dalum 

Arvid Hovland 

Erik S. Winther 

Trond Veskje 

Arne Bjerkelien 

Finn J. Smikop 

 

Gudbrandsdalen, 25. januar 2018 

På vegne av styret i Gudbrandsdal Elghund klubb 

Jan Lien  

Formann 


