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Innledning 
Hadeland elghundklubb ønsker å øke antallet av ungdomsmedlemmer inntil 25 år. Dette ser vi 

på som et viktig arbeid for å ivareta og øke interessen for og rekrutteringen til arbeidet med 

elghundrasene.  

 

Hadeland elghundklubb har pr. 16.9.2015 kun ett medlem, etter medlemslistene, med alder 

inntil 25 år. Dette anser vi for å være særdeles få og lite bærekraftig for elghundmiljøet på 

Hadeland. Arbeidet med å rekruttere og spre kunnskap om elghundrasene, deres egenskaper 

og bruk må økes for at klubben skal oppfylle formålsparagrafen i klubbens Lovnormal: 

 

«§ 2 - Formål. 

Hadeland EHK's formål er innen sitt område: 

•    å arbeide for ansvarlig hundehold 

•    å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske 

•    å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse.  

Formålet søkes fremmet med:  

 

•    å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk.  

•    å avholde jaktprøver  

•    å avholde prøver for godkjent sporbevis for bedre ettersøk av skadet vilt  

•    å avholde utstillinger og unghundfremvisninger  

•    å veilede i avl og oppdrett av elghunder.  

•    å formidle kontakt mellom NEKF's avlsråd, oppdrettere og valpekjøpere.  

•    å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere.  

•    å samarbeide med NEKF og med andre elghundklubber i saker av felles interesse  

•    å bistå klubber og interessegrupper.i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå optimal 

samarbeide  

•    å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av felles 

interesse.  

 

Formålet søkes oppnådd ved at Hadeland EHK setter i verk tiltak som antas å gagne formålet 

best mulig.» 

(Hadeland elghundklubb sin Lovnormal, 2003). 

1. Generelle mål for arbeidet 
Hadeland elghundklubb ønsker å ha en stabil rekruttering av medlemmer under 25 år. Dette 

skal gi et grunnlag for å ivareta en aktiv klubb som jobber for å fremme ansvarlig hundehold 

og utvikle elghundrasene med hensyn på egenskaper og bruk. Videre skal Hadeland 

elghundklubb tilby medlemmene attraktive medlemsfordeler i tillegg til aktiviteter og 

opplæring som skal dekke de krav som stilles av myndighetene til våre jakthunder og 



hundeførere. Dette har til hensikt å gjøre Hadeland elghundklubb til et førstevalg for unge 

med interesse for elghund og – jakt. 

 

Ungdomsarbeidet skal ta sikte på å rekruttere personer som i framtiden kan inneha verv i 

klubbens styre og ulike utvalg, og det skal stimulere til at egnede personer utdanner seg til 

jakt-, spor og eksteriørdommere. Det er også et behov for kompetente personer som kan 

inneha instruktørfunksjoner innen klubbens aktivitetsområder.  

1.1 Generelle mål 
Hadeland elghundklubb skal i perioden 2015-2020: 

- øke sin medlemsmasse under 25 år til å utgjøre 10 % av medlemsmassen 

- rekruttere unge under 25 år inn i verv i klubbens styre og ulike utvalg slik at 

ungdomsandelen utgjør minimum 20 % av de tillitsvalgte 

- organisere klubben etter en struktur som sikrer målrettet arbeid for å rekruttere unge 

medlemmer og utvikle aktivitetstilbud tilpasset unge medlemmers forutsetninger  

1.2 Strategi for å nå de generelle målene 
For å nå målene skal Hadeland elghundklubb: 

- opprettholde en egen funksjon som ungdomskontakt i klubben 

- opprette et eget ungdomsutvalg 

- gi ungdomsmedlemmer reell mulighet til å inneha tillitsverv og innflytelse i klubben 

- arrangere aktiviteter tilpasset for ungdomsmedlemmer 

- innføre rabattordninger for aktiviteter og materiell for ungdomsmedlemmer 

2. Kommunikasjon 
Hadeland elghundklubb har i dag en utfordring med å nå ungdom. Vi har ingen systematisk 

kommunikasjonsmetode for å nå eller opprettholde kontakten med ungdom. Vi benytter 

kommunikasjonsplattformer som hjemmeside og facebook, men dette har ikke gitt en merkbar 

økning i henvendelser fra ungdom eller i antall unge medlemmer. Det bør utarbeides en 

kommunikasjonsstrategi og systematisk oppfølging av denne. 

2.1 Kommunikasjonsmål 
Hadeland elghundklubb skal i perioden 2015-2020: 

- ha en aktiv, enkel og informativ portal for ungdom på vår hjemmeside 

- danne et komunikasjonsnettverk med ungdom på sosiale medier   

- danne sosiale forum både fysisk og digitalt for informasjons- og kompetansedeling 

- ha ansvarlige for å opprettholde en aktiv og kontinuerlig kommunikasjon med ungdom 

via ulike kommunikasjonskanaler 

2.2 Strategi for å nå kommunikasjonsmålene 
For å nå målene skal Hadeland elghundklubb: 

- benytte klubbens hjemmeside og facebook til informasjonsdeling 

- danne eget rom for ungdom på klubbens hjemmeside, opprette egen ungdomsgruppe 

på facebook og lage og kontinuerlig oppdatere e-postliste for ungdomsmedlemmer i 

klubben 

- informere om aktiviteter og tilbud i klubben via hjemmeside, facebook og e-post til 

ungdomsmedlemmer  

- skape en fast fysisk møteplass for ungdomsmedlemmene for sosiale og elghundfaglige 

aktiviteter 

- opprettholde funksjonen ungdomskontakt, som skal følge opp informasjon via 

hjemmeside, facebook og e-post og arrangerer sosiale og elghundfaglige aktiviteter 



3. Rekrutteringsarbeid 
Hadeland elghundklubb har i dag få medlemmer under 25 år. Rekrutteringsarbeidet bærer i 

dag preg av tilfeldigheter og passiv innmelding der potensielle medlemmer tar den første 

kontakten med klubben på eget initiativ. Klubben må i større grad definere sine målgrupper 

og drive en aktiv og målrettet kommunikasjon i henhold til kommunikasjonsmålene ovenfor.  

 

Hadeland elghundklubb må også ha noe å tilby. Rekrutteringsarbeidet må inneholde mer enn 

ord. I møte med ungdom må medlemstilbudet i elghundklubben fremstå som meningsfullt og 

nyttig. Rekrutteringsarbeidet mot de ulike målgruppene bør gi informasjon og opplevelser 

som framstiller medlemsforholdet i Hadeland elghundklubb som et attraktivt alternativ til 

andre jakt- og hundeklubber og fritidstilbud.  

3.1 Mål for rekrutteringsarbeid 
Hadeland elghundklubb skal i perioden 2015-2020: 

- drive oppsøkende virksomhet og ha til en hver tid løpende kontakt med minimum fem 

ulike fora for ungdom lokalt og minimum ett nasjonalt 

- delta på lokale arrangementer med informasjon og aktiviteter rettet mot ungdom 

- drive målrettet rekrutteringsarbeid mot potensielle ungdomsmedlemmer gjennom å 

tilby aktiviteter i tråd med målene for aktiviteter og tilbud 

- tilby økonomiske og materielle medlemsfordeler for ungdom 

3.2 Strategi for å nå målene for rekrutteringsarbeid 
For å nå målene skal Hadeland elghundklubb: 

- definere målgrupper med potensielle ungdomsmedlemmer 

- opprette kontakt og samarbeid med ulike ungdomsforum og andre organisasjoner med 

ungdomsmedlemmer 

- være bidragsyter i lokalt ungdomsarbeid i både regi av det offentlige og ideelle 

organisasjoner 

- være synlig på arrangementer som har til hensikt å gjenspeile Hadelandsregionens 

aktiviteter, næringsliv og kultur 

4. Aktiviteter og tilbud 
Hadeland elghundklubb har pr. i dag en klart definert kjernevirksomhet da det gjelder 

løshund- og sporprøver og utstilling. Dette er aktiviteter som bør gjenspeiles i et 

ungdomstilbud. I tillegg omfavner elghundarbeidet og elgjakten en langt større diversitet av 

aktiviteter. I Hadeland elghundklubb sitter vi med mye kompetanse som kan benyttes i dette 

arbeidet. Vi kan tilby kompetansegivende aktiviteter som er både nyttig og nødvendig i 

hundearbeidet og elgjakten.  

4.1 Mål for arbeidet med aktiviteter og tilbud 
Hadeland elghundklubb skal i perioden 2015-2020: 

- tilby 4 til 6 aktiviteter i året til våre ungdomsmedlemmer 

- tilby aktiviteter som er relevant for klubbens arbeid, elghundarbeidet, elgjakten og 

årstiden 

- tilby kurs i trening og bruk av løs-, band- og sporhund 

- arrangere samlet løshundprøve for ungdom 

- sende deltager til ungdoms-NM 

- tilby ungdom å være observatører under gjennomføring av jakt- og sporprøver 

4.2 Strategi for å nå målene for arbeidet med aktiviteter og tilbud 
For å nå målene skal Hadeland elghundklubb: 



- benytte kompetanse blant klubbens medlemmer til å arrangere kurs i blod- og 

fersksporing, løshundtrening og bruk av GPS-peiler 

- arrangere ringtrening 

- arrangere valpe- og dressurkurs 

- leie inn eksterne kursholdere til å holde kurs innen områder dagens medlemmer ikke 

har kompetanse 

- arrangere klubbmesterskap i løshund for ungdom i kombinasjon med samlet 

todagersprøve (Hadelandsprøven) 

- etablere fadderordning der klubbens dommere tar med seg ungdomsmedlemmer som 

observatører under gjennomføringen av spor- og løshundprøver 
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