
 
 

Årsberetning 2014 
For 

Hordaland Elghundklubb 
 

Styret: Leder Svein Arne Føyen 
 Nestleder Vidar Hellås 
 Sekretær Svein Inge Djusvoll 
 Kasserer Ricard Skorpen 
 Styremedlem Geir Åge Aasvik 
 Varamedlem Stian Mæland 
 Varamedlem Arne Hansen 
   
Revisorer: Ane Grøndahl Storhaug og Tore Sigurd Fitjar 
  
  
Prøvenemd: Jarle Rogne (Leder) 
 Bjørn Henry 

Martiniussen 
 

 Atle Helland  
 Knut Mathisen  
   
   
Utstillingsnemnd: Anita Lie (Leder) 
 Kjell Atle Rusten  
 Tobias Hellås  
 Vidar Steen Hellås  
 Lars Henrik 

Skogtun 
 

   
   
Valgnemnd: Rune Åsen (Leder, 1 år) 
 Arne Hansen (2 år) 
 Stein Bråten (3 år) 
 

  



Medlemmer 
Hordaland Elghundklubb hadde ved utgangen av 2014 registrert 180 medlemmer. 
 
Møter 
I løpet av året er det avholdt ett årsmøte og fire styremøter. 
På årets RS deltok Ricard Skorpen og Svein Arne Føyen 
Bandhund komitéen har arrangert 3 dommermøter. 
Det er skrevet to medlemsskriv i 2014. 
 
Arbeidsoppgaver 2014 
Dette året har styret bestått av personer som hadde et eller flere år i styret. Me har hatt 
et veldig godt samarbeid. 
Utstillingen i Uskedalen ble igjen en suksess. Her har Anita med gode hjelpere full 
kontroll. 
Dette er et av de arrangementa klubben nå tjener penger. 
Jarle Rogne har styrt med jaktprøvene i 2014, dette har han gjort veldig bra.  
Svein Magne Vassdal har og gjort en kjempejobb ifbm. Blod og ferskspor prøver. 
På årsmøtet i 2013 vart det bestemt at styret skulle søke om NM Bandhund 2015, dette 
vart gjort, og klubben fikk tildelt NM. Det er satt ned en gruppe som jobber med dette. Me 
håper alle som kan være med og bidra denne helga kan stille opp. 
Me har arrangert to bandhund kurs i 2014. Ett i Tveitedalen, her var det Tore Storhaug 
som styrte, dette klarte han perfekt(som vanlig) 
Me hadde og et bandhund kurs på Osterøy i samarbeid med Bergen Jeger og Fisk. 
Dette var det Jon Langeland som drog i gang. Med god hjelp av Knut Mathisen ble dette 
en suksess. 
Geir Åge Aasvik og Svein Arne Føyen stilte med hundene og snakket om bandhund jakt 
for de som gikk på jegerprøvekurs på Stord. 
Hjemmesiden til klubben har vert et tema på styremøta, den har til tider vert nede pga 
tekniske problemer. Det har og vert en del kritikk på grunn av manglende oppdatering.  
Her har styret gjentatte ganger bedt om innspill fra medlemmene. Vi vet at mange er 
aktive med hundene sine, både gjennom gode jakt og utstillingsresultat, dette må 
webansv.få info om slik at det kan bli lagt ut på hjemmesiden. 
 
 
 
Nye Championer 
Hordaland Elghundklubb har fått syv nye championer i 2014. 
 

• N(B)JCH  Doffen av Eikjevellen. Eier Knut Opheim 
• NUCH Vossasvartens` Birk. Eier Tim Kjerrgård 
• N(B)JCH Ronja  Eier Vidar Lillevik 
• NUCH Ronja  Eier Vidar Lillevik 
• NUCH Vossasvartens Bocca Eier Ole Bjørn Skogheim  
• INT DK NUCH NJ(B)CH BOB Eier Vidar Stene Hellås 

 
 

Styret i Hordaland Elghundklubb 



 
 
 
 
 

Årsmelding jaktprøvenemda 2014 . 
Det har vorte avholdt  14 stk. 1 dags jaktprøver, 
2 stk. 2 dagers jaktprøver. 
15 stk. På Samlaprøve. 

 17 stk   1.premie 
 3 stk   2.premie 
 5 stk  3.premie 
 6 stk  0.premie 

Totalt 31 stk jaktprøver 

Svart Hundens Milja Ba har høgaste poengsum med 98 poeng, samt at ho vart 
vinnar av Samlaprøven. 

Telemark Elghundklubb vart vinnar av klubbkampen 

Samlaprøven vart i år arrangert som klubbkamp, mellom Hordaland og Telemarki 
Tveitadalen.  Der nesten alle som var i skogen fann hjorten. 
Ein stor takk til alle dommere som bruker mykje fritid på å dømme alle jakt- 
Blodspor og ferskspor prøvene. 
Det er 4 stk som er under utdanning som bandhund dommere. 
Torstein Mehus og Svenn Inge Djursvoll, er godt i gang med dommer utdanninga si. 
Vidar Hellås og Jon Langeland er i startfasen. 
 Anita Lie og Tore Storhaug er i gang med blodsporutdanninga si. 
Det har vore arrangert 1 bandhundkurs i Tveitedalen i år, 
Var og eit bandhundkurs/infokurs i samarbeid Bergen jeger og fiskarlag, 
På Osterøy 
Takk til alle som var med å hjelpte til rundt kurset. 
 

Jaktprøvenemda har i år vore sett samen slik : 

Jarle Rogne. 
Atle Helland. 
Knut Mathisen. 
Bjørn Marthiniussen. 
 

For nemda  Jarle Rogne. 



 
 
 
 

Årsmelding frå utstillingsnemda 2014. 
 

Medlemmer i nemda 2014 har vert: Tobias Hellås, Vidar Hellås, Kjell Rusten, Lars 
Henrik Skogtun og Anita Lie. 
 
Årets utstilling ble holdt i Uskedalen lørdag 10 mai i strålande vårvær. Dommer var 
John Smebakken, mens Jostein Vermundsen igjen stilte som ringsekretær og 
Elisabeth Næs som skriver.  
Vi ble også i år den utstillingen med flest deltakende NES, med 17 hanner og 18 
tisper. Det gledelige i år var at det stilte 10 NEG ( 5 hanner og 5 tisper ) og to 
jamthunder. Det ble delt ut 22 exellent og 10 av disse fikk CK. Beste NES hanne ble 
No 32305/10 NUCH NJ(B)CH NORDJV WW-14 Tjapp til Jon Bjarne Onsøen og 
beste tispe og BIR ble NO49778/12  Lita til Arne Engevik frå Stord.                                                                                                  
Utstillingens beste hund ble NEG hannen Fisherman`s Kasper Se 37462/10.                                                                                                            
Kennel Børvelia`s til Anita Lie stilte i oppdretterklassen og fikk HP der.                        
Økonomisk gikk utstillingen med  8544,- i overskudd, noe vi må si oss godt fornøgd 
med,da vi har forholdsvis store reiseutgifter for dommer og ringsekretær.                                           
Ein god jobb av Lars Henrik Skogtun med sponsorer,og av fam. Hellås som stilte 
mannsterkt i kiosken.                                                                                                                                
Sosialt samvær og ringtrening fredag samlet mange av utstillerne og gjør dette til en 
flott hundehelg. 
 
HEHK sin utstilling i 2015 blir avholdt lørdag 23 mai med dommer Arild Berget. 
 
For utstillingsnemda,  Anita Lie. 
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