
Styrets årsberetning 2018 

Styret 2018 

Formann  Jan Lien  

Nestformann  Ola Idar Løkken 

Sekretær  Raymond Solberg 

Kasserer  Per Nermo 

Styremedlem  Kristine Valebjørg 

1.varamann  Erlend Borgedal 

2.varamann  Egil Skogum 

Styret har i 2018 avholdt 7 styremøter (6 ordinære og 1 telefonmøte) Klubben har 249 

medlemmer ved utgangen av 2018(245 stk i 2017). 

2018 har vært et historisk år på mange måter, både med meget god aktivitet på de 

fleste områder og klubben fylte 50 år den 8. juni. Vi har avholdt NM Løshund, årets 

løshundprøvesesong ble veldig bra da snøen heldigvis kom senere i år enn i fjor, 

bandhundprøvene har vært gjennomført på meget bra måte og mange blod og ferskspor 

prøver er blitt gjennomført. I tillegg så har våre 2 utstillinger – Dombås og Stav – blitt 

avholdt med meget bra deltagelse. Totalen av dette ser vi også på årets økonomiske 

resultat som ble historisk bra. 

NM Løshund 2018: 

NM Løshund ble gjennomført 16.-17.oktober i hele Gudbrandsdalen, med base på Nermo 

Hotell i Øyer. Arbeidet med NM startet for litt over 2 år siden, da vi satte en org.komitee. 

Den besto av Leder: Jan Lien, Prøveleder: Per Nermo, Ass. Prøveleder: Ola Idar Løkken, 

Terrengansvarlig: Kjell Kruke og Geir Langset, Sponsoransvarlig: Kristine Valebjørg, 

Ansvarlig for overnatting/bespisning++: Jostein Volden og Sekretær/Web ansvarlig: 

Raymond Solberg.  

Dette var ett stort arrangement, med 27 påmeldte hunder. Dette gjorde at veldig mange 

av klubbens medlemmer har vært involvert i mesterskapet som både kjentmenn og 

dommere. Det var ca. 50 av klubbens medlemmer var involvert under selve 

mesterskapet. Totalt sett så var det ca. 100 stk som var involvert i mesterskapet. En stor 

takk til alle, uten hver og en av dere hadde vi ikke klart dette. 

Selve gjennomføringen gikk veldig bra, med fine prøveforhold, positive hundeførere, 

positive kjentmenn/dommere og gode hunder. NM vinner 2018 ble Tømmerkoias Bass og 

eier Lars Johan Skjeggedal. Fra GEHK så deltok Losnabakken’s S-B Tia med eier Kristine 

Valebjørg og Dl - Messi med eier Stian Torgeir Nordlien. Begge hadde litt «stang ut» den 

ene dagen og Tia ble nr 16, mens Messi ble nr 14. Klubben gratulerer begge med meget 

god innsats. 

Klubben har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra både hundeførere, NKK og 

Elghundforbundet i forbindelse med arrangementet. 

Vil som sagt allerede: Takke alle involverte for en MEGET bra innsats, både i forkant og 

under selve mesterskapet! 

 

Utstillinger 

Dombåsutstillinga  

Nytt av året vår at Dombåsutstillinga ble flyttet til Toftemo turiststasjon på Dovre. Veldig 

bra tilbakemeldinger fra både utstillingskomiteen og utstillere med den nye plassen. Det 

er nå skrevet en avtale med Toftemo om at utstillingen blir der i tiden fremover, avtalen 

strekker seg i første omgang til 2023. Totalt sett begge dagene så var det påmeldt 163 

hunder og 20 valper. Best i Show dag en Norsk Elghund Sort: Onyx av Bjønnsteg med 

eier Bjørn Andre Antonsen, og dag 2 ble Best in Show en Norsk Elghund Grå: Tahoe med 

eier Vidar Klokseth 

 



 

 

Stavutstillinga 

For andre år ble «Lillehammerutstillinga» gjennomført på Stav, og dette fungerer meget 

bra. Det er stemning i «alle leire» for at utstillingen fortsetter på Stav, da dette funger 

veldig bra. Fin hall, bra muligheter for servering, enkel adkomst og gode 

parkeringsmuligheter. Det var totalt påmeldt 177 hunder og 42 valper. Best i show ble en 

Norsk Elghund Grå: Heggbrenna’s Hjørdis og eier Hege og Roar Henningsen. 

 

Jaktprøver 

Løshund 

Det ble i høst en meget bra sesong 44 1-dags separat prøver og 22 2-dagers prøver, dvs 

88 dommerdager i skogen. Da det var veldig begrenset prøvesesong i fjor, så var godt 

med en prøvesesong med mange hunder i skogen.  

Bandhund 

Det er gjennomført 15 stk 1 dags separate bandhundprøver og 3 stk 2 dagers separat 

bandhundprøver i 2018.  

 

Sporprøver 

Det har vært en bra prøvesesong med mange gjennomførte prøver. 

 

Blodspor 48 prøver gjennomført i 2018, inkl 2 stk samla prøver 

Ferskspor 39 prøver gjennomført i 2018  

Elgspor 4 prøver gjennomført i 2018 

 

Vi har flere nye løshunddommere på gang, men sliter litt på bandhund og ettersøk. 

Klubbens styre vil fortsatt ha et sterkt fokus på rekruttering og utdanning av nye 

dommere i årene som kommer, med spesielt fokus på bandhunddommere og 

ettersøksdommere. 

 

 

Økonomi 

 

Klubbens ordinære resultat for 2018 ble kr 33.175. Inntektene fra jakt- og sporprøver, 

utstillinger og medlemskontigent ble omtrent som budsjettert.  

Det ble ført eget separat regnskap for NM arrangementet. NM ga ett overskudd på kr 

40.933. Utover det så har vi fått tilsagn på kr 20.000 i støtte fra NEKF, men dette ble 

ikke overført før 31.12 og vil derfor inngå i resultatet for 2019.  

Samlet resultat for klubben ble følgelig kr 74.109 i 2018 og klubben har en samlet 

bankbeholdning på 385.834.  

Nye Championer i 2018 

NJ(L)CH 

Olabakken’s Cikki  Vidar Ringen 

Kuusitien Ella   Tormod og Stian Forr 

Drivheia’s Eiso  Team Boss 

 

FINJ(L)CH 

Brekkakollens T-N Urak Andreas Stein 

 

NORDJ(L)CH 

Brekkakollens T-N Urak Andreas Stein 



 

FINUCH 

Karpaasin Kitty  Eirik Olsborg Kvammen og Geir Langset 

 

INT UCH 

Tor    Tormod og Stian Forr 

 

 

 

Klubbens tillitsvalgte i Norske Elghundklubbers Forbund 

Forbundsleder   Jan Helge Nordby 

Ungdomsutvalget   Kristine Valebjørg 

Avlsutvalg Østsibirsk Laika  Tommy Sønsterud 

Løshundkomiteen   Jan Lien 

Avelsutvalget NEG   Kjell Kruke 

 

 

Klubbens tillitsvalgte i Norsk Kennel Klubb 

Leder i hovedstyret NKK  Jan Helge Nordby 

Jakthundkomiteen i NKK  Kjell Kruke 

Jakthundkomiteen i NKK  Jan Helge Nordby 

Disiplinærkomiteen   Ola Idar Løkken 

 

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

 

 

Klubbens Æresmedlemmer  

 

Gudbrandsdal Elghund Klubb har 5 Æresmedlemmer. Disse er: 

Arne Bjerkelien 

Odd Dalum 

Finn J. Smikop 

Trond Veskje 

Erik S. Winther 

 

Arvid Hovland som var æresmedlem gikk dessverre bort i høst. 

 

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! 

 

 

Gudbrandsdalen, 2. februar 2019 

På vegne av styret i Gudbrandsdal Elghund klubb 

Jan Lien  

Formann 


