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-Troms Elghundklubb - 
 

Styrets årsberetning 
 

Styret har i arbeidsåret 2020 bestått av: 
 

Leder:   Solvar Nordheim 

Nestleder: Helge Jakobsen 

Kasserer: Terje Karlsen 

Sekretær: Tommy Nilsen  

Styremedlem: Svein Kyrre Jakobsen  

Varamedlem: Stine Renate Pedersen  

Varamedlem: Ståle Bakkemo 

 

Andre tillitsvalgte: 
 

Revisorer:  Roar Pedersen og Jørn Heimland. 

Valgkomite:  Sindre Myrland, Espen Fyhn og Tom Einevoll 

Festkomite:  Styret. 

Utsendinger til RS.     Helge Jakobsen 

Materialforvalter: Christian Hagensen / Helge Jakobsen 

 

 

Delaktighet sentralt 
Klubben er også representert i Norsk elghund klubbers forbund med Helge Jakobsen som 

styremedlem i forbundsstyret (trakk seg i mars 2020) og Solvar Nordheim som leder i ettersøk 

utvalget, samt Lars Dolmseth sitter som leder i avlsrådet for Svensk Hvit Elghund 

 

 

Arbeidsåret 2020 ble helt spesielt da landet fikk en pandemi. Det gikk ut over både 

styrearbeid og aktiviteter. Vi har allikevel fått utført en del av de planlagte aktiviteter. Styret 

har vist stor fleksibilitet i forhold til at vi ikke har kunnet møtet fysisk og det har vært meget 

løsningsorientert. Mye telefon, chat, mail osv… 

 

Utdanning av dommere ble satt noe i bero. I 2019 besluttet vi å avvente noe med Band og 

Løshund, mens vi kunne ta opp ettersøk dommere. Utdanning av en løshund dommer pågår 

fortsatt.  

Styre har ikke tatt opp til behandling dommertilgangen i klubben, men viser til 

jaktprøvereglers kapittel 5 og dommerkollegiet sine innspill i den enkelte sak. Det planlegges 

en innstilling i saken som det nye styre må ta tak i. 

 

Vi har under årets prøver ikke hatt større utfordringer med å få tak i dommere, men 

utfordringene har vært å få tilgang på prøveterreng da jakta pågikk helt til jul. 
 

 

Styrets arbeid i driftsåret har i stor grad gått med til å prøve og følge opp arbeidsplanen i 

forhold til Pandemien og restriksjoner. 

Det er avholdt 8 styremøter og behandlet 58 saker.  
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På styremøtene har også varamedlemmer blitt innkalt (med tale og forslagsrett, men uten 

stemmerett). Dette for at de skulle være godt orientert i pågående saker i de tilfeller de måtte 

tre inn i styre. 

 

Vi har også behandlet og svart på en del høringer som har vært ute. 
 

 

Medlemstallet vårt er økende. Ved årets slutt var det 324 medlemmer, hvorav 13 

familiemedlemmer. Det er en økning på over 8 % fra forrige årsskifte og som er fantastisk, 

Det er noe klubben setter stor pris på.  
 

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen! 

 
 

Hjemmeside. Per-Kaare Holdal har jobben med hjemmeside. Dessverre sliter han fortsatt 

med «stoff» for oppdatering. Vi registrerer at Facebook siden vår er flittig brukt og har fått 

mange følger (730 målt jan 2021). 
 

 

RS 2020. Pga. Pandemien ble RS først avlyst. Det ble en del støy og vi i styre hadde en del 

møter elektronisk for å følge det opp. En del klubber var ikke enig, og det ble avholdt RS 

lørdag 5. september. Som et resultat av støyen trakk Helge Jakobsen seg ut av forbundsstyret.  

Under RS 2020 ble Solvar Nordheim valgt inn som vara til forbundsstyret, men var ikke 

opplyst at som vara i forbundsstyret kunne han ikke sitte som leder i Troms Elghundklubb og 

måtte da trekke seg helt ut av styre i TROEHK. (Et annet styremedlem enn leder kunne sitte i 

begge styrene). Han trakk seg da som vara til forbundet og fortsatte som leder i TROEHK. 

 

RS-2020 ble da avholdt på Gardemoen, TROEHK var representert med Helge Jakobsen 

 

 

Kurs for Prøveleder. Kurs som ble arrangert av forbundet for Prøveledere måtte avlyses 

pga. Pandemien. Her hadde vi meldt på deltakere og kjøpt billetter som vi da ikke fikk 

refundert. Dette er et viktig kurs/gjennomgang og det er fortsatt usikkert når det blir 

gjennomført. 

 

 

Bandhund kurs Første helg i juli arrangerte vi et bandhund kurs i Rossfjord på fredags 

kveld og så bandhund prøver og ettersøk prøver resten av helga. Det ble en suksess som vi 

kanskje må følge opp senere år. Det ble gått en rekke bandhund prøver, samt en del blod og 

fersksporprøver. Igjen er suksessen det at det stiller opp personell og dommere for å få det 

gjennomført. Vi hadde en ekstra utfordring med Covid-19 restriksjoner som vi løste greit.  

 

 

Løshund kurs Vi fulgte det opp med en samling i Dividalen med Løshund kurs etterfulgt 

med prøver resten av helga (Både jaktprøver band og løs, samt sporprøver). Det ble også godt 

mottatt. Igjen takket være personell til planlegging og dommere som stiller. Vi hadde også her 

en ekstra utfordring med Covid-19 restriksjoner som vi også løste. 
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Ettersøk kurs. Vi skulle avholde et ettersøk kurs 7. november og hadde bra påmelding. 

Men så tok Pandemien seg opp og vi besluttet å utsette på ubestemt tid. Vi får se om vi får 

gjennomført dette i 2021. 

 

 

Dommerkurs Løshund. Avholdt dommerkurs for pågående utdanning løshund dommer. 

 

 

NM Løshund, Vi var representert på NM Løshund med Harley og Stine-Renate Pedersen. 

 

 

Leirskole. Vi var to ganger på en leirskole og viste leirskolebarna bruk av elghund. Det ble 

stor interesse for blodsporing der også en del av ungene fikk prøve seg. Dette kan være et fint 

grunnlag for rekrutering. 

 

 

JAKT- og ETTEERSØK PRØVER 

Prøver. Med at jakta vedvarer så lenge har vi problemer med å få ut alle som har meldt på 

de forskjellige prøveformer, men kom i mål med alle prøvene. Se egne punkter 

Fortsatt viktig at vi prøve å få gjennomført flere prøver før jakta starter, også på løshund. Det 

ble på årets prøver gjennomført ca. 110 jaktprøvedager (band og løs) og 140 sporprøver (blod 

og fersk). 

 

 

1 og 2 dags sep. løshundprøver. 

I år hadde vi fine prøveforhold og fikk utført 72 dommerdager.  

1 dags sep. var det gått 53 prøver. Dette resulterte 15 gikk til 1. pr. 2 gikk til 2. pr. 3 gikk til 3. 

pr.   

Prøveleder var Helge Jakobsen og Solvar Nordheim NKK representant. 

 

2 dags sep. var det gått 11 prøver . Dette resulterte 6 gikk til 1 pr. 

Prøveleder var Helge Jakobsen og Solvar Nordheim NKK representant. 

 

 

1 og 2 dags sep. bandhundprøver. 

På 1 dags sep. bandhund prøver har det gått 20 hunder (2 omgjort fra 2 dagers). 7 gikk til 1 p, 

1 stk. til 2p og 3 stk. til 3p. 

Prøveleder var Svein Kyrre Jakobsen og Solvar Nordheim var NKK representant 

 

På 2 dags sep. bandhund prøver gikk det 9 hunder. Dette resulterte 6 gikk til 1.pr.  

Prøveleder var Svein Kyrre Jakobsen og Solvar Nordheim var NKK representant. 

 

 

Ettersøksprøver 
Når det gjelder ettersøksprøvene, er det gått 59 blodsporprøver og 81 fersksporprøver.  

Her var Ståle Bakkemo prøveleder og Jan-Oddvar Eriksen NKK representant. 
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UTSTILLINGER 

 

Utstillinga i juni måtte vi avlyse grunnet Pandemien. Men vi søkte i stedet for en 

dobbelutstilling på høsten.  

 

 

Dobbelutstilling. Det ble gjennomført en dobbelutstilling. Det var ikke i henhold til 

arbeidsplan – der hadde vi to enkelutstilling. Men da utstillingen i juni måtte avlyses grunnet 

Pandemi – søkte vi om dobbelutstilling i august. Vi hadde en del ekstra utfordringer pga. 

restriksjoner grunnet Covid-19. Det løste vi greit også takket være at det var ekstra med 

personell i gjennomføringen. 

 

 

Tromsutstillinga og Articutstillinga ble slått sammen da pandemien stoppet 

Tromsutstillinga. Dobbelutstillinga ble gjennomført under navnet Articutstilling og ble 

arrangert på Tømmernesset Leirsted 22. og 23. august 2020 

 

Dag 1. 22. august 2020. Her deltok 55 voksne hunder og 19 valper 
Dommer Elin Petrikke Normannseth 
BIS: N SE J(L)CH N SE UCH Lauvøya`s Varg regnr. NO 34577/17 
BIS-Valp: Bjørgaskogens C Aiko regnr. NO 39608/20 

BIS Veteran: Ingen påmeldte 

Utstillingsleder: Kjell Arne Hendriksen. Ringsekretær Karin Irene Moen og Skriver Kari Anne 

Lundberg- 

 

 

Dag 2. 23. august 2020. Her deltok 46 voksne hunder og 17 valper 
Dommer Christian Vole 

BIS;  N SE J(L)CH N SE UCH Lauvøya`s Varg regnr. NO 34577/17 

BIS Valp: Torslias R-S Rubix regnr. NO 39197/20 

BIS Veteran; Ingen påmeldte 

Utstillingsleder: Kjell Arne Hendriksen. Ringsekretær Karin Irene Moen og Skriver Kari Anne 

Lundberg- 

 

 

Gratulerer alle sammen! 
 

 

Vår Arbeidsplan for 2020 
Vi tar med arbeidsplan for 2020 som ble lagt fram etter forrige Årsmøte og ser hva vi har 

gjennomført. 

 
Gjennomført De to utstillingene sammenslått pga Pandemoen. Gjennomført som en dobbelutstilling 

under navn Articutstilling 22. og 23. august 2020. Så egentlig gjennomført. 

Tromsutstillinga: Arrangeres 7. juni 2020 Dommer Elin Petrikke Normannseth 

Arcticutstillinga: Arrangeres. 23. august 2020 Dommer Christian Vole 

Gjennomført Jaktprøver bandhund: 1-og 2-dags separat bandhundprøve 

Gjennomført Jaktprøver løshund: 1-og 2-dags separat løshundprøve   

Gjennomført Bevegelig blodsporprøve. 

Gjennomført Bevegelig fersksporprøve. 
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Gjennomført Bevegelig elgsporprøve. 

- Ikke Gjennomført Dommersamlinger. (PGA Covid-19) 

- Ikke Gjennomført GPS kurs (PGA Covid-19) 

- Ikke Gjennomført Oppdateringskurs Prøveledere (PGA Covid-19) 

Gjennomført Fullføring av utdannelsen til jaktprøvedommer. 

Gjennomført Opprettholdelse av klubbens hjemmeside. 

Gjennomført Medlemsverving. (ikke spesielle aktivitet, men vi har fått en medlemsøkning) 

- Ikke Gjennomført Medlemsmøte/ Kurs/ Foredrag i forbindelse med utstillinger. 

Gjennomført Prøvehelg Dividalen 

Gjennomført Deltakelse RS  

 

Ikke på forhåndsdefinert i arbeidsplan, men besluttet i løpet av året 

Gjennomført Kurs Bandhund 

Gjennomført Prøvesamling Bandhund 

Gjennomført Kurs Løshund 

- Ikke Gjennomført Kurs ettersøksjegere (PGA Covid-19) 

Gjennomført 2 demonstrasjoner i bruk av elghund på leirskole (rekrutering?) 

Gjennomført Møte med mattilsynet 
 

 

Sluttord 
Vi i styret gjør så godt vi kan for å imøtekomme og hjelpe alle medlemmer som vi har. Uten 

dere har vi ikke hatt noen klubb. Våre medlemmer har også – til tross for pågående Pandemi – 

reklamert og bidratt til medlemsøkning – noe vi er veldig glade for. Vi har ikke hatt noen 

konkrete aksjoner på medlemsverving i år. Vi må være flinke med å følge opp med aktiviteter 

som medlemmer forespørrer og da må vi ha medlemmer / ressurspersoner med på for å kunne 

gjennomføre. Vi tar imot forslag på aktiviteter som dere savner / ønsker.  

Ha et flott år med elghund arbeid i 2021. 

 

 

Vi vil rette en stor takk til dommere, ringsekretærer, NKK- representanter, 

prøveledere, utstillingsledere, komiteer, instruktører og alle andre som har 

vært med å dra lasset. Takk for at dere stiller opp og er løsningsorientert. 

 

Vil også komme med en stor takk til de grunneierne som har gitt oss 

tillatelse å gå jakt- og ettersøk prøver på deres terreng, samt de som støttet 

oss ved utstilling og andre aktiviteter. 

 

 

Styre: 

Solvar Nordheim  Helge jakobsen  Terje Karlsen 
Leder 

 

 Nestleder  Kasserer 

Tommy Nilssen    Svein Kyrre Jakobsen 
Sekretær 

 

 

   Styremedlem 

  

Stine Renate Pedersen 

  

Stole Bakkemo 

 

 Varamedlem styre  Varamedlem styre  
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Balanse 2020 
 

 
 

 

Resultat 2020 
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Revisjonsrapport 
 

 


