
Det innkalles til årsmøte Braastad Gård  fredag 12. 02.16 kl 18.00 
 
Saker til behandling: 
 

1. Godkjenning av innkallingen. 
 

2. Godkjenning av saksliste. 
 
 

3. Valg av tellekorps. 
 

4. Valg av personer til å underskrive protokollen 
 
 

5. Valg av protokollfører. 
 

6. Valg av årsmøtedirigent. 
 
 

7. Styrets årsberetning. 
 

8. Regnskap (revidert regnskap legges frem på årsmøtet). 
 
 

9. Innkomne forslag – sakene i sin helhet vil ligge fremme på årsmøtet. Ønsker du å få 
de tilsendt i forkant kan du sende en epost til elisabeth.kluften@nortura.no  
 

a. ENDRING AV § 3-5 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER I LOVER 
FOR NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND  

• |RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og 
kontrollkomitéen,Valgkomiteen, Fullmaktskomitéen, eller noen av de 
faste FS-oppnevnte utvalgene. Medlemmer av Lov- og Kontrollkomitéen 
og Valgkomitéen kan ikke møte som delegater for områdeklubb på RS. 

b.  3 X CK SOM GRUNNLAG FOR N UCH  
c.  BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH)  

• Kun en av de tellende 1-dagsprøvene kan tas på snø. På tellende 2-
dagersprøve skal momentet sporing være prøvd. 

d.  RS-SAK EVALUERING AV LØSHUNDREGLENE  
e.  REGISTRERINGSNEKT FOR NORSK ELGHUND SORT  
f.  REVIDERING AV JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – 

BANDHUND  
g. RS-SAK MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017  

• RS-2016 vedtar at medlemskontingentandelen til NEKF for 2017 settes til 
kr. 195,00 

 
 

10. Valg (valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet). 
 
 
Styret i Hadeland Elghundklubb 
Bjørn Johannessen 
 
Formann 
 



Årsmelding 2015 
 
Styret har bestått av: 
Formann:   Bjørn Johannessen 
N.formann:   Svein Morten Bergsrud 
Sekretær:   Elisabeth Kluften 
Styremedlem:   Ola Bergheim 
Styremedlem:    Håkon Tømte 
1. Varamedlem  Kristian Bergersen 
2. Varamedlem   Trond Bang 
 
Birger Larsen har ført regnskap for HEHK 

 
I 2015 har vi hatt bra aktivitet med igangsetting av ungdomsarbeid, utstilling og jaktprøver. Pr. 
13.01.2015 hadde vi 171 medlemmer som er en nedgang på en fra året før.  
Det har vært avholdt 6 styremøter gjennom året, samt noen telefon og epostkontakt. 
 
Møter  
 
På RS hadde vi 3 delegater Arne Sandin, Trond Bang og Bjørn Johannessen. 
Bjørn Johannessen har deltatt på avlskonferanse for Elghund. 
Styret har arbeidet med saker som: 

• Lygnautstillingen 
• Deltagere til ungdoms –NM løshund 
• Ungdomsarbeid 
• Ringtrening 
• Vi har i tillegg bidratt til artikler og bilder i Elghunden.  
• Søknad midler Sparebankstiftelsen 
• Søknad kultrmidler kommune 
• Omtale i avisen Hadeland 
•  

Årets regnskapsresultat viser et underskudd på kr  22 418,- 
 
Hadeland Elghund klubb er representert  i forbundet med Stein Briskeby som viseordfører, Arne 
Sandin i lov og kontrollkomiteen og Magnar Haugen som er forbundets kontakperson for 
aversjonsdresseur. 
 
Hadeland Elghundklubb på sosiale medier 
Vi har i løpet av 2015 gjort avtale med Rena Media for å få en Internettløsning som samsvarer med de 
andre elghundklubbene. Vi har vært aktive på internett og lagt ut informasjon, nyheter og referater 
fortløpende. Internett er et godt redskap for å få ut informasjon raskt til våre medlemmer.Vi har som 
mål å bli enda bedre i 2016. Blant annet vil vi standardisere påmelding til alle prøver på samme måte 
som for utstillingen, ved at påmelding og betaling skjer automatisk gjennom link til DogWeb. 
 
Klubben har egen Facebook side som vi ser blir flittig besøkt. På siden har det kommet inn 
kommentarer om at siden er kjedelig og lite aktiv. Her må styret arbeide videre med å utvikle siden til 
en aktiv nyhetsside. 
 
Ringtrening 
19.august arrangerte HEHK  ringtrening på Varpet. 12 hunder med eiere deltok på arrangementet. 
Kjell Øybakken gikk igjennom eksteriørbedømming av hund og ga deltakeren tips på hvordan de skal 
stille hunden i ringen. Instruktører fra Natur Videregående Skole ga tips og råd rundt hvordan men skal 
vise hunden og hvordan man skal håndtere hunden for å oppnå ønsket adferd i ringen. Deltakeren fikk 
anledning til å vise hunden og få den vurdert av Kjell. Arrangementet fikk gode tilbakemeldinger av 
deltakerene og vi håper at dette kan bli en årlig aktiviet.  Takk til instruktører fra Natur VGS og Kjell 
Øybakken som velvillig stilte opp 

 
 



Ungdomsarbeid HEHK 
Ungdomsarbeidet i HEHK ble startet opp i etterkant av årsmøtet i 2015. Målet er å øke andelen 
medlemmer under 30 år. Det er en felles satsing på dette området i elghundmiljøet, initiert av Norske 
elghundklubbers forbund. 
 
I perioden har HEHK opprettet funksjonen ungdomskontakt, som har det primære ansvaret for å legge 
til rette for tiltak med hensikt på å stimulere ungdom til å delta i aktiviteter i regi av HEHK. Grunnlaget 
for satsningen ble lagt gjennom utarbeidelsen av en strategiplan for ungdomsarbeidet i perioden 2015 
- 2020. Strategien beskriver de generelle målene for ungdomsarbeidet, kommunikasjon, rekruttering, 
aktiviteter og tilbud. Strategien ble vedtatt av HEHK sitt styre i september. 
 
Ringtreningen var den første aktiviteten som ble arrangert som et ledd i å trekke med seg ungdom. 
Dette var et gratis tilbud for ungdom der de kunne møte opp med egen eller andres hund, uansett 
rase, og møte elghundmiljøet, ekstriørdommer og instruktører. Vi lykkes ikke med å få med ungdom, 
men arrangementet var allikevel vellykket med 12 deltagende hunder. 
 
For første gang lykkes klubben i å sende en deltager til NM i løshund for ungdom. Mesterskapet gikk 
av stabelen 4. septemer. Nord-Trøndelag EHK sto som arrangør, og Lierne gjestegård var basen for 
arrangementet. Eilin Erlandsen Tutturen representerte HEHK som deltager med hunden 
Botnebekken’s Ammi, og Håkon Tømte deltok som dommer. Eilin og Ammi endte på en en delt 8. 
plass av totalt 14 deltagere. I forkant av NM var det en reportasje i avisen Hadeland om Eilin og 
hunden. Reportasjen ga god omtale av både elghundmiljøet og HEHK. 
 
7. og 8. november ble det arrangert gratis 2-dagers løshundprøve for ungdom. Første dag ble 
arrangert som et ungdomsmesterskap. Det deltok to ekvipasjer i mesterskapet, og Joakim Blyverket 
ble årets ungdomsmester med hunden Bamse. Kun én hund gjennomførte dag to. Arrangementet ble 
lagt parallelt med HEHK sin samlede 2-dagers prøve. Basen var Skogvokterboligen ved Råsjøen der 
alle hundeførere og dommere spiste og overnattet. Dette var en fin ramme for faglig elghundprat og 
sosialt samvær.  
 
Hadelandsutstillingen 
Hadelandsutstillingen gikk av stabelen søndag 30.august på Lygna. Utstillingen var en uke tidligere 
enn vanlig pga av All European Dogshow på Lillestrøm noe som antakelig påvirket deltagelseni år.  
Til årets Hadelandsutstilling var det påmeldt 79 hunder, fordelt på 50 NEG, 26 Jâmthunder ,1 Karelske 
Bjørnehunder 
 og 2 NES. I tillegg ble 12 valper bedømt. 
 
Kjell Øybakken dømte NEG tisper og alle valper, Ola O. Holsing dømte Jämthund, Karelsk Bjørnehund 
og Norsk Elghund Sort og Rolf Frostad NEG hanner.  
 
Balder NO34176/12, eier Anders Stensrud og oppdretter Jon Folsland ble utstillingens vinner.  
 
Vi har en en jobb å gjøre i elghundmiljøet for å få opp interessen for å stille hund på utstilling. 
HEHK vil takke alle som bidrar til et vellykket arrangement på Lygna.  
 

Raseresultater – Jämthund 
BIR: Kvitskjæret's Dino NO41103/14, 16/04/14, Grå E: Kristiansen, Bendick Emdal O: Breen Torgeir 
Og Julia, 2164 Skogbygda (N J(L)CH N UCH Kvitskjæret's Leo - N J(L)CH Frøya)  
 
BIM:  Ronja NO32030/13, 16/02/12, E: Kvehaugen, Kjell Arne, Frilsetvegen 214, 2080 Eidsvoll O: 
Feet, Svenn Tore, 2160 Vormsund (Putin - Moposarven Ani)  

Raseresultater – Norsk Elghund Grå 
BIR: Balder NO34176/12, 578097809137186, 20/02/12, Grå E: Stensrud, Anders K O: Folsland, Jon, 
3691 Gransherad (N J(L)CH N UCH SE J(LÖ)CH SE Nordmolia's Leo - N UCH Pia)  
 
BIM: N UCH N J(B)CH NV-13 Opsahlåsens Nala NO35840/12,578098100377494, 12/02/12, Grå E: 
Brøtmo, Kåre, Nøtåsvegen 47, 2415 Heradsbygd O: Brøtmo Kåre, 2415 Heradsbygd (N UCH N 
J(B)CH Balder Av Tallo - N J(B)CH Smalmyras T-R Silva) 



 

Raseresultater – Norsk Elghund Sort 
Aiko NO44765/14, 578097809229397, 13/05/14, Sort E: Gausvik, Kjell-Rune, Idrettsveien 5, 5462 
Herøysundet O: Søyland, Roy, 4365 Nærbø (Svart Hunden's Hårek - Ronja) VG 1. konk 

Raseresultater – Karelsk Bjørnehund 
Ålbolandets Bea SE32416/2014, 15/04/14, E: Jonny Åhlstrand O: (SE J(LÖ)CH Truddes Gramse - 
SE UCH SE J(LÖ)CH Vitmossens Teja) G 

BIS-resultater 
BIS: Balder NO34176/12, 578097809137186, 20/02/12, Grå E:Stensrud, Anders K O: Folsland, Jon, 
3691 Gransherad (N J(L)CH N UCH SE J(LÖ)CH SE Nordmolia's Leo - N UCH Pia)  
 
Resultater prøver 
 
2 DAGERS SAMLET LØSHUNDPRØVE 
Det startet 1 hund på prøva. Hunden oppnådde ikke premiering.  
 
SEPARAT 2 DAGERS LØSHUNDPRØVE 
På høstens prøve startet 4 hunder, av disse gikk en hund til 1. premie. Ingen oppnådde 2. 
eller 3. premie. Hunden som oppnådde 1. premie, Kjennsbekkens Sz Marius den IV, eies av 
Svein Egil Finøen. Hunden oppnådde selvfølgelig høyeste poengsum, 156,5p. 
 
SEPARAT LØSHUNDPRØVE 
31 hunder startet på prøva. 18 av hundene gikk til 1.premie, 2 til 2. premie og 5 til 3. premie. 
Det var kun 4 hunder som ikke oppnådde premie.  
I år var det 2 hunder som oppnådde høyeste poengsum med 95p, Kyttäkylän Ronja, som 
eies av Per Linnerud og Bjørnnhjellen’s Qvinta, som eies av Arne Sandin.. 
Topsypokalen, som går til yngste tispe med 1.premie, ble vunnet av Bjønnhjellen’s Qvinta, 
eier Arne Sandin.  
Lomtjernshaugen`s pokal som går til yngste hann med 1.premie ble vunnet av Bix, eier Svein 
Morten Bergsrud. 
 
FERSKSPORPRØVE 
14 hunder kom ut på prøve, alle besto.  
 
ELGSPORPRØVE 
5 hunder kom ut på prøve, alle besto. 
 
CHAMPIONAT 
Norsk Jaktchampionat,  NJ(L)CH, Veikulåsens Niki I, Roar Henning Johnsrud 
Norsk Jaktchampionat, NJ(L)CH, Kjennsbekkens Sz Marius den IV, Svein Egil Finøen 
 
UNGDOMSNM FOR LØSHUNDER. 
Elin Erlandsen Tutturen representerte Hadeland i NM. Hun stilte med NJ(L)CH 
Botnebekken’s Ammi. Ekvipasjen kom på 9. plass. 
 
     
Prøvelederene takker dommere og grunneiere som bidr o til avvikling av årets prøver. 
 
Vi gratulerer  
 
 
 
Bjørn Johannessen 
Formann 


