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Leder
Vi følger opp med informasjonsskriv fra styret i TROEHK.

Av en del årsaker har styret jobbet noe tungt med å få gjennomført alle saker, men vi har likevel

fortsatt god driv.

Vi leder en organisasjon med godt over 300 medlemmer og selvfølgelig gjør vi ikke alt rett i alle sine

øyner. Men dere skal vite at vi tåler kritikk og vi arbeider hardt for å oppfylle medlemsmassen sine

krav og ønsker, samt følge de lover og regler som gjelder for vår aktivitet.

«Til Lags aat alle kann ingen gjera»

Vi ser at ressurstilgang for å få gjennomført våre arrangementer kan være noe begrenset, men flere er

raske til å melde seg og bidra. Evig takk til disse. Det faller mye på det enkelte styremedlem, så stor

takk til de som bidrar.

Hittil i år har vi hatt 5 styremøter (etter siste årsmøte). Av saker; holder fortsatt på med flere saker

nevnt i forrige informasjonsskriv. Nytt er gjennomføring av ledermøte forbund, Villmarksmessa, Kurs

bandhunddommere, «Prøvehelg juli» og andre oppståtte saker.

Vi holder «koken» og vi mener å kunne gjennomføre de resterende aktiviteter vi har satt opp.

Leder

«Raseklubb Norsk Elghund Grå»
Styret får fortsatt noen henvendelser som gjelder den nye klubben. Men vi har ikke flere opplysninger

enn dere har – så vi ønsker ikke å bruke ressurser på det.

Vi håper de snart kommer med en formålsparagraf og hva som er deres gjøremål – slik at vi slipper å

få forespørsler hva som er grensesnittet. Det eneste konkrete er det som står i Brønnøysundregistret,

som er i strid med våre arbeidsfelt.



Men vi kan gjenta det vi sa i forrige informasjonsskriv; «Det er full anledning i Norge å være

medlemmer i flere klubber».

I et av rundskrivene sier de at «nyklubben» ikke er i konkurranse med lokalklubbene og/eller NEKF,

men vil ha samarbeid. Men det vi kjenner til pr skrivende stund er at det ikke er tatt kontakt med

NEKF og vi kan bekrefte at med TROEHK er det ikke tatt noe form for kontakt.

Det er også kommet «rykte» til oss om at TROEHK driver kampanje mot dommere som er medlem i

begge klubber. Det må vi tilbakevise. Vi vet heller ikke hvem av dommerne som er medlem i

«nyklubben».

Det er også kommet rykte om at medlemmer i «ny-klubben» ikke får gå jaktprøver hos oss. Det må vi

også på det sterkeste avvise. Det ville i så fall vært brudd på gjeldende regelverk. De som ønsker å gå

prøver hos oss får gå prøver - på lik linje med alle andre.

Det vi derimot har sagt er at de som aktivt har vært med å dra den nye klubben i gang ikke får sitte

med tillitsverv i TROEHK inntil ting er avklart. Det at de har hatt eller vil sitte med tillitsverv hos

TROEHK og samtidig har jobbet for å opprette «konkurrerende» aktivitet oppfattes som illojalt.

Vi understreker at vi er lojale mot NEKF og våre gjeldende vedtekter.

Styret ønsker ikke å bruke ressurser på denne problemstilling, men avventer en avklaring.

Nord-Norsk Vilmarkmesse i Bardu 2022 – TROEHK var der!
Troms Elghundklubb hadde stand på Vilmarksmessa i Bardu 10 –
12. juli i 2022. Det ble en trivelig happening. Vår nærmeste nabo
var Troms JFF og vi har mange felles medlemmer – så vi gikk litt om
hverandre og delte noe på området. I tillegg hadde vi flere
friluftsaktiviteter rund oss som også bodde på standen i lavvo, telt,
vogner osv. (JFF, SNO, gevirdømming, Nasjonalparkadministrasjon
og Zipline-gjenget)

Vi hadde to kull svarthundvalper som vakte stor interesse – spesielt fra de unge – men også fra en

god del voksne.

Det ble godt med besøk både av medlemmer og andre besøkende. Messa hadde besøk av ca. 8000

gjester – nå vil vi ikke påstå at alle var innom vår stand.

Svartkjelen vår – en stor en – var ikke kald i
løpet av de nesten 3 døgn vi var der. Så det var
mye svart kaffe som ble konsumert.
Rundt bålpanne ble det - i tillegg til kaffe –
servert mange «sanne» historier fra
virkeligheten fra tidlig formiddag til sen kveld
(natt).



Bandhundhelg i Rossfjord
Første helga i juli hadde vi – som tradisjonen tilsier – samling i Rossfjord med fokus på bandhund.

Vi startet torsdag kveld med dommerkurs. Alle som skal dømme i år må ha repetisjonskurs for å få

dømme. Som foreleser hadde vi Bjørn Grue (Østerdalen EHK) som sitter i forbundets

bandhundkomite. Han fikk dommerne til å komme med mange gode spørsmål. Fredags kveld hadde

han en gjennomgang om bandhundjakt og trening av bandhund for interesserte. Her var det mye

interessant som ble diskutert.

Så ble det gått bandhundprøver. Vi hadde varmerekord på over 30 grader, så vi gikk prøvene på natt.

Men det var ganske varmt da også og den lille
vinden som var forsvant. Det medførte egentlig
at elgen hadde forholdsvis god kontroll på de i
som var i skogen. Det ble der også gått et
elevarbeid og et aspirantarbeid (en
dommerkandidat fra en annen klubb).
Resultatene vil vi ikke sette opp her da ikke alle
er behandlet i dommermøte.
Sosialt var det veldig god stemning i
sommervarmen!

Pågående / startet prøvesesong.

Som sagt tidligere prøver vi å kjøre årets prøvesesong lik 2021. Og
vi er i gang. En del sporprøver og bandhundprøver er gått. Vi er i
gang med repetisjonskurs for dommerne. Vi har kjørt et kurs for
bandhunddommerne.

De dommere som skal dømme jaktprøver i år MÅ ha gjennomført
oppdateringskurs. Dette gjelder også løshunddommerne. Ingen
av eksisterende dommere får dømme før de har gjennomgått –
derfor må dere dommere prøve å prioritere oppdatering. (Også
vedtatt i TROEHK sitt styre i 2021)

Dommereutdanning.
Klubben vurderer fortløpende utdannelse av nye dommere.
Det er kommet noen kandidater i løpet av vår / forsommer. Disse
er ikke tatt under sluttbehandling, men vil bli tatt under
behandling med det første. En er snart ferdig utdannet
bandhunddommer.



Årets utstillinger
Årets utstillinger vil i år som i fjor bli avholdt som en dobbelutstilling - Arctic
utstillingen - helgen 13 og 14 august på Tømmernes leirsted.

Dommere vil være Arnstein Hagen lørdag 13. august, og John Smedbakken
søndag 14. August.

Utstillingen er under planlegging og utstillingsleder er Trine Camilla Knutsen.

Klubben for Svensk Hvit Elghund skal avholde treff samme helg på
Tømmernes, hvor de skal de skal ha ei sosial samling. I tillegg
planlegger de foredrag som jeg tror alle kan – om de ønsker - delta på.
Alt dette kan medføre at det både kommer mange hunder og andre til
vår samling.

Det har vært spurt om det kan gås prøver samtidig. Noen blod- og ferskspor kan vi kanskje få til. Men

bandhundprøver kan begrense seg selv. Dommerne vil nok også være opptatt / engasjert av utstilling

og slike aktiviteter. Men pt. sier vi ikke konsekvent nei. Vi har tidligere greid å få gått noen prøver før

og etter utstilling.

Kursing
Her er det stort sett ingen endringer fra forrige infoskriv

● Dommerkurs; Er nå gjennomført for bandhunddommere, for løshund blir det gjennomført i

september. Her skal også nye dommerelever også delta. Dato for disse kommer.

● Arbeidsvarsling; Dette er gjennomført

● Offentlig ettersøksjeger – Dette er gjennomført.

● Bandhundkurs; Dette er gjennomført

● Løshundkurs; Under planlegging første helga i september. Her vil det også bli mulighet for alle

typer prøver. Vi oppfordrer så mange som mulig av dommerne til å sette av helga. Her er

muligheter for dommerelever løshund å gå elevarbeid.

● Unghundkurs; Utgår i 2022 – (kapasitetsmangel).

● Prøvelederkurs; Dette er gjennomført, men kommer flere senere (ikke i år).

Profilklær
Som nevnt i forrige informasjonsskriv har styret i TROEHK jobbet med å finne god jakke som vi kan ha

vår profil på.



Denne har vi nå på plass og vi har noen jakker for prøving og bestilling. Den er typen Craft og pris pr

jakke er kr 1.200,- og betales (Vipps) når jakke hentes. De finnes i dame og herremodell. Vindtett og

regntett.

Jakkene vil være tilgjengelig på utstilling og våre samlinger for prøving og bestilling.

Deltakelse / hjelpende hender
Gjentar denne fra forrige infoskriv. Vi har fortsatt en del aktiviteter som skal gjennomføres og som vi

trenger personell til.

Dersom noen har muligheter / ønsker å bidra – send oss en melding. (Hva og når) Vi setter opp

vaktlister på forskjellige aktiviteter og vi trenger personell (og innspill) leder@tromselghundklubb.no

Håper at dere finner denne orientering informativ.

Fortsatt God sommer til dere alle.

Med vennlig hilsen

Styret,

Troms Elghundklubb

mailto:leder@tromselghundklubb.no

