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Medlemsskriv 2/2011 
Hei alle Elghundvenner! 
 
Desember er her og det har vært aktivitet i klubben på mange områder. Du kan lese mer ved å gå inn på klubbens hjemmeside: 
 www.hordaland-elghundklubb.no Vi prøver å bruke klubbens hjemmeside til oppdatering av aktiviteter, utstillinger, kurs, jaktprøver og viktige 
nyheter fra elghundforbundet sentralt. Her oppfordres også medlemmer til å sende inn bilder av hunder, jakt m.m. 
Fremover vil trolig medlemsskriv/klubbnytt kun ligge på klubbens internett side!  

 
Utstilling 
Vi har hatt en utstilling i Uskedalen den 28.05.2011  
Dommer: Arne Berget 
Ringsekretær: Jostein Vermundsen 
Totalt var der påmeldt 45 hunder, 1 Norsk elghund grå, 43 Norsk elghund sort og  
1 Svensk hvit elghund. Visning av 5 hvalper Norsk elghund sort. 
  
Nytt premiefordelingssystem ble innført fra den 1.1.2011 

 
Resultater: 

Exelent Very Good Good Sufficient 0 KIP 

15 stk. 15 stk 9 stk. 2 stk. 1 stk. 0 stk. 

 

Cert CK HP 

2 stk. 8 stk. 1 

 
Det ble vist frem 5 hvalper i rasen Norsk elghund sort . 
Vinnere: 
BIM, Frøya av Hjortahaugen   med oppdretter Kjell Rusten og eier Gaute Sekse 
BIS, BIR  Svarthunden`s Gram, eier Ane Storhaug Grøndal  

Vi har deltatt i Bandhund NM Finmark og fem fra klubben var der.  
Arne Gjerde, prøvedommer 
Frode Hernes, prøvedommer 
Jarle Rogne, prøvedommer 
Taisto Erkinharju 
Svein Magne Vassdal 

RESULTAT LISTE NM-BANDHUND 2011 frå Hordaland Elghundklubb 

Plassering     
 

Hundens navn Type Eier Bosted 

8 Froligen`s Ceso NES Elin Rød og Taisto 
Erkinharju 

Kvinnherad 

                       20     
 

Donna av Bjønnsteg NES Svein Magne Vassdal Vaksdal 

 

 

http://www.hordaland-elghundklubb.no/
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Jaktprøver 
Det har vært jaktprøver og mange har deltatt. Du kan se på resultatlister med skogsprotokoller på hjemmesiden til klubben. 
 Det er fremdeles mulig å få gå bandhundprøver frem til 23.12.2011 ta kontakt med Jarle Rogne. Tlf.971 52 971   jarrogne@online.no 

 
Kurs 
Det har vært arrangert to bandhundkurs ett i Rogaland og ett på Osterøy.  

 
Kandidat til Årets Elghund 2011 
Hordaland elghundklubb har tradisjon for å kåre ”Årets Elghund”.  Utnevnelsen finner sted på klubbens årsmøte på nyåret 2012. 
Juryen er ikke medlem av Hordaland elghundklubb og består av tre personer fra landets elghundmiljø. Årets Elghund blir kåret ut fra en samlet 
skjønnsmessig vurdering.  
Søknaden må inneholde resultater fra året 2011 innen jakt, utstillinger og prøver. Andre bragder under jakt og ettersøk teller også. 
Informasjonen blir videresendt anonymt til juryen, uten hunden og eiers navn. 
Søknad må sendes skriftlig, brev eller e-mail til Tore Dale, leder Hordaland Elghundklubb før  05 januar 2012:  tore.dale@haugnett.no 
Send inn informasjon om: Hundens navn, ID nr., Jaktprøver, Utstilling, Prøver, Annet, Eier, Adresse, Postnummer, Tlf.nr., E- post 

 
Medlemskontigent 2012 uendret. 
 
Championat  
Alle som har oppnådd Championat i år (2011)og som ønsker skjold, må sende data om hunden før  05 januar 2012. til Tore Dale 5693 Årbakka eller E-
post: tore.dale.@haugnett.no 

 
Aktivitetsplan for 2012 
- Årsmøte blir januar/ februar 2012 (Nærmere tid og sted blir kunngjort på internettsiden til klubben og pr. post) 
- Valg av nye styremedlemmer 
- Blod- og fersksporprøver går hele året (klubbens aktivitetsområde) 
- Bandhundkurs til våren (Dato og sted er ikke fastsett).Følg med på www.hordaland-elghundklubb.no 
- Har fått invitasjon om å være delta på Villmarksmessen i Bergen den 9. og 10.6. 2012, med stand og jakthundeutstilling 2013. 
-Jaktprøver Følg med på www.hordaland-elghundklubb.no 
 
Klubben har søkt følgende jaktprøver: 
- Separat 1 dags bandhundprøve 01.07.2012-23.12.2012 (Klubbens aktivitetsområde). 
- Separat 2 dagers bandhundprøve 01.07.2012-23.12.2012 (Klubbens aktivitetsområde). 
- Samla 1 dags bandhundprøve,sensommer2012 . 

 
Grasrotandelen: 
 Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mul ighet til være med å 
bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom 
du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres. 

 
Annet: 
Les mer på www.hordaland-elghundklubb.no om info 
Fra NEKF: Regler for prøvedømming, dokumenter fra Løshundkomiteen 2011 
Fra NEKF: Utstillinger med elghundrasene 2012 
Fra NEKF : Registrering av gjennomført ettersøk! 

 
Følg med på klubbens internettside : www.hordaland-elghundklubb.no ! 
 

God Jul og godt nyttår! 
Med vennlig hilsen 
For Styret 
Tore Dale 
Leder 
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