
                                               Styrets årsberetning 2020 

 

 

Styrets sammensetning i 2020 

 

Leder   Jan-Erik Brenden 

Nestleder  Ola Idar Løkken 

Sekretær  Raymond Solberg 

Kasserer  Per Nermo 

Styremedlem  Vidar Holen 

1.vara   Erlend Borgedal 

2.vara   Torgeir Nordlien         

 

På tross av at pandemien har herjet verden og landet i 2020, har et engasjert styre avholdt 7 

styremøter gjennom året som har gått. 

Klubben har nå 261 medlemmer og det er en økning på 6 stk fra året før. Dette er tilsvarende 

økning som i 2019, og godt nytt for klubben. Takk til alle styre- og varamedlemmer. 

 

                                                    Utstillinger  

 

Dovreutstillinga 

Utstillingsamarbeidet med Jotunfjell og fjordane elghundklubb fortsetter å fungere godt. På 

tross av pandemien, lot Dovreutstillinga på Toftemo turiststasjon seg gjennomføre uten større 

problemer. 

Deltakelsen var omtrent på samme antall som året før og det viser seg at denne utstillingen er 

stabil. Det ble i 2020 ikke gjennomført Best in show, men øvrige vinnere av BIR (Best i Rase) 

og BIM (Best i motsatt kjønn) ble som følger: 

 

NEG 

BIR:  Ft Mira   Geir Ivar Aaen 

BIM:  Teddy Av Tallo  Mads Jarle Vole 

 

 



Jämthund 

BIR:  Fosselvedalens Dis  Arild Andre Arnestad 

BIM:  Erko    Kjell Gudbrand Musdalslien 

 

NES 

BIR:  Skogoddens Pondus  Arne Rolvsjord 

BIM:  Skogsvarten's C Tikka Ole Bjørn Skogheim 

 

 

Stavutstillinga 

I motsetning til Dovreutstillingen er Stavutstillingen et innendørs arrangement. Med det følger 

det helt andre krav til smittevern. Denne utstillinga ble derfor dessverre avlyst som følge av 

pandemien i 2020. 

 

En stor takk til alle i utstillings komiteene! 

 

 

                                                      Jaktprøver  

 

Løshund  

Det ble i 2020 en god prøvesesong for klubben. Styret planla en prøve-helg i Skjåk hvor vi 

hadde til hensikt å samle en god del dommere og hundeekvipasjer til separate løshundprøver. 

Grunnet smittesituasjonen i november, fant vi imidlertid ut at dette ikke lot seg gjennomføre 

på en forsvarlig måte. 

På tross av dette har likevel blitt gått 46 stk 1-dags separat prøver, 15 stk 2-dagers separat 

prøver og 3 stk 2-dagers samla. Det er også kommet til en del nyutdannete dommere i løpet av 

høsten. 

Øyerprøva ble dessverre i 2020 nok et år med lav deltakelse, og derfor en prøve som krever 

ekstra oppmerksomhet fra styret i tiden fremover slik at vi forhåpentligvis kan klare løfte 

deltakelsen i fremtiden. 

 

 

 

 



Bandhund  

Det er gjennomført 14 stk 1 dags separat bandhund prøve og 6 stk 2 dagers bandhund prøve.  

 

Sporprøver  

Det er i denne sesongen gjennomført en del flere blodsporprøver enn året før, mens 

fersk/elgspor-prøver ligger stabilt på samme nivå som i 2019. 

 

Blodspor             40   gjennomførte prøver. 

Ferskspor            29   gjennomførte prøver. 

Elgspor                3    gjennomførte prøver.  

 

Mange takk til dommere, elever og aspiranter, som sørger for å dømme prøver når 

værforholdene tilllater det, og ikke minst til en stor takk til prøvelederne som med stor 

innsats sørger for at kabalen går opp år etter år!  

 

                                     Nye Championer i 2020 

 

NJ(L)CH 

G-N Nelli     Jostein Hernæs 

Losnabakken's S-H BJØYNN  Ola Stubrud og Inger Marie Johansen 

Loke      John Erik Vestad 

Butangens Miko    Bente Andersen 

Kaaronnevan Ruusu    Berit og Geir Langset 

Erko      Kjell Musdalslien 

Nero      Jan Erik Lundbakken 

 

NJ(B)CH 

Losnabakken's S-L Toya   Berit og Geir Langset 

Losnabakken's S-B Gaia   Odd Ivar Bakken 

 

FIN(L)CH 

Kaaronnevan Ruusu    Berit og Geir Langset 



Økonomi  

 

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 88.121. Inntektene ble kr. 341.164 og 

kostnadene ble kr. 253.043. Samlet beholdning i bank var per 31.12 kr. 584.744. 

Gitt den spesielle situasjonen som var i 2020, ble aktivitetsnivået på spor- og jaktprøver bra. 

Klubben fikk også gjennomført utstillingen på Dovre, mens utstillingen på Stav ble avlyst. 

Klubben hadde også budsjettert med kostnader ifm. andre aktiviteter som foredrag og kurs, 

mens disse aktivitetene måtte avlyses jfr. koronasituasjonen. 

 

 

Klubbens tillitsvalgte i Norske Elghund klubbers Forbund 

 

Styremedlem     Jan Lien (frem til RS2020) 

Løshundkomite                                        Jan Lien 

Avelsutvalg Østsibirsk Laika                   Tommy Sønsterud 

Avlsrådet for NEG    Kjell Kruke (frem til høsten 2020)     

 

 

Klubbens tillitsvalgte i Norske kennel klubb 

 

Leder i hovedstyret NKK                        Jan Helge Nordby 

Domsutvalget              Ola Idar Løkken 

 

 

Klubbens Æresmedlemmer 

Gudbrandsdal Elghund Klubb har 6 Æresmedlemmer. 

 

Arne Bjerklien 

Odd Dalum 

Finn J Smikop 

Trond Veskje 

Erik S Winther 

Kjell Kruke 



 

Styret takker alle som stiller opp i utstillingskomiteer, som prøveledere, dommere og 

alle som utfører en stor dugnadsinnsats for Gudbrandsdal Elghundklubb. 

 

 

Fåberg 05.02.2021 

På vegne av styret i Gudbrandsdal Elghund Klubb 

 

Raymond Solberg 

Sekretær 

 

 

 

 

 


