
 
 

 

Årsmøte 2015, Uskedalen Kl 14:00 

 

 



 
 

Saksliste 

14:00 Åpning av årsmøte 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av saksliste 

3. Valg av tellekorps og 2 personer til å skrive under protokoll 

4. Valg av skriver 

5. Valg av ordstyrer 

6. Årsmelding 

7. Regnskap 

8. Innkomne saker – Ingen saker 

9. Kontigenter prøveavgifter 2016 

10. Pause med Pizza / kaffi / kaker 

11. Kåring av årets elghund 

12. Tildeling av Hederspriser 

13. Valg 

 

 

  



 
 

 

 

Årsberetning 2015 

For 

Hordaland Elghundklubb 
 

Styret: Leder Vidar Hellås 
 Nestleder Vidar Lillevik 
 Sekretær Svein Inge Djursvoll 
 Kasserer Ane Storhaug Grøndahl 
 Styremedlem Anita Lie 
 Varamedlem Stian Mæland 
 Varamedlem Arne Hansen 
   
Revisorer: Richard Skorpen og Tore Sigurd Fitjar 
  
  
Prøvenemd: Knut Mathisen (Leder) 
 Svein Arne Føyen 

Jon Langeland 
 

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

Skogtun 
 

   
   
Valgnemnd: Stein Bråten (Leder, 1 år) 
 Tore Storhaug (2 år) 
 Arne Hanssen (3 år)  
 

  



 
 
Medlemmer 

Hordaland Elghundklubb hadde 31.12.2015, 204 betalende medlemmer, samt 2 

æresmedlemmer. Dette er ny rekord  
 

Møter 

I løpet av året er det avholdt ett årsmøte og tre styremøter, samt 10 møter  
vedrørende NM bandhund 2015 
På årets RS deltok Vidar Hellås og Anita Lie 
Bandhund komitéen har arrangert 1 dommermøter. 

Hjemmesiden blir oppdatert fortløpende med informasjon.  
 

Arbeidsoppgaver 2015 

Styret har i 2015 bestått av en blanding av nye medlemmer, og medlemmer som har 
vært med i styret noen år. Styret samarbeider særdeles godt i lag. Det må bemerkes 
at det har vært et meget arbeidsomt år, grunnet NM arrangementet, med mye 
belastning på styremedlemmene.  
 
Utstillingen i Uskedalen ble nok en gang suksessfull. Det ble rekordomsetning og 
rekordresultat, takket være god innsats fra utstillingskomiteen, med Anita Lie som 
leder. 
Utstillingen har vært og vil bli en viktig bidragsyter økonomisk til klubben, men det er 
fortsatt potensial til å øke både omsetning og resultat, men dette er selvsagt 
avhengig av ildsjeler og dugnadstimer. Anita og Vidar har kjørt ringtrening på 
vårparten før utstillingen. Det er tydelig å se fremgang på hundene etter noen 
treninger, og oppmøte har generelt vært meget bra. 
 
Det har også vært bra aktivitet på bandhundprøver, omtrent samme nivå som 2014. 
Her er det og stort potensial til å få gått flere prøver. Vi må prøve å få til et bedre 
system for påmelding (webbasert) og kommunikasjon mellom dommere og 
jaktprøvenemda. Jaktprøvenemda har vært ledet av Knut Mathisen. 
 
Blod og ferskspor prøver har hatt en fantastisk økning i 2015. Svein Magne Vassdal 
har ledet denne gruppa, og han må berømmes for stor aktivitet, samt at han selv har 
dømt veldig mange prøver. 
 
Tradisjon tro ble det avholdt bandhund kurs dagen etter utstillinga i Tveitedalen. Det 
var i år 12 personer som deltok, og Vidar Lillevik loset deltakerne stødig gjennom 
teoridelen, med mange momenter vist på video. 
 
I juli arrangerte Hordaland Elghund klubb blodsporsamling på Lundastøl på Stord. 
Dette var lagt opp til at folk kunne prøve sine hunder på ulike spor, men også se 
andre hunder i arbeid med sporing. Det ble demonstrert ulike moment og måter å 
legge spor på så deltakerne kunne få tips og inspirasjon til å trene egne hunder etter 
samlinga. Det var totalt 12 deltakere, noe som må regnes som veldig bra midt i 
ferietid. Mange av hundene som deltok er nå godkjente ettersøkshunder. 
 



 
 
Vi hadde i år tatt på oss en stor oppgave, å arrangere NM bandhund.  Enormt mye 
arbeid ligger bak et slikt arrangement. Dette hadde aldri gått uten en så dedikert 
gjeng som arbeidet sammen målbevisst og med høy moral om at dette skulle vi få til. 
Heldigvis loset vi arrangementet trygt i havn, og tilbakemeldingene fra deltakerne har 
vært utelukkende positive. Noen har til og med påstått at dette var tidenes beste 
bandhund NM til dags dato.  Dette var 1. gang NM ble arrangert med kun hjort i 
terrenget, og jeg tror vi har satt rekord i antall 1. premier under et NM.  
Uten å nevne navn, ønsker jeg å rette en kjempestor takk til de som var med i NM 
komiteen, og alle medhjelpere i klubben og utenfor som bidro med en fantastisk 
innsats. Uten Dere hadde vi ikke fått dette til.  
En stor takk til hovedsponsorene også. Dere bidro til at det fortsatt snakkes om god 
mat, og fanatiske premier under NM bandhund 2015 rundt om i Norges langstrakte 
land. 
At vi nå kan sette (med litt forbehold) 2 streker under det økonomiske resultatet, med 
et solid pluss i regnskapet, vil gagne klubben i mange år fremover. 
Nok en gang, tusen hjertelig takk til alle som bidrog; medlemmer, dommere, 
kjentmenn, mødre, fedre og barn. 
 
 

 

Nye Championer 

Nye championer 2015 i HEHK 

 

 NUCH N(B)JCH NVCH  Børvelias Laika, Eier Anita Lie / Svein Handeland 

 N(B)JCH Lita, Eier Arne Engevik 

 N(B)JCH Ronja  Eier Vidar Lillevik 

 NUCH Børvelia`s Leo, Eier Ingeborg Øyna 

 N(B)JCH Svart Hunden`s Milja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Årsmelding jaktprøvenemda 2014 . 

Bandhundprøver 

Det er totalt dømt 28 prøver i år pr 31.12.15 

18 stk 1 dags prøver. 

6 stk 2 dagers prøver 

5 stk Samlaprøver 

 

Resultater pr 01.09.2015 

 11 stk   1.premie 

 5 stk   2.premie 

 1 stk  3.premie 

 2stk  0.premie 

 

Innstillinger (dommermøte ikkje avholdt) 

 6 stk 1. premie 

 2 stk 2. premie 

 1 stk 3. premie 

 

Vossasvartens Dixi ble vinner av samlaprøven med 92 poeng. 

Torstein Mehus og Jon Langeland er ferdig med dommerutdanning bandhund. 

Fleire kandidater har meldt interesse om dommerutdanning.  

 

 

Blod og fersksporprøver 

 27 stk Fersksporprøver 

 19 stk blodsporprøver 

Anita Lie og Tore Storhaug er ferdig utdannet blod og ferskspordommere. 

 

 



 
 

Årsmelding frå utstillingsnemda 2015. 

Medlemmer i nemnda 2015 har vært: Tobias Hellås, Vidar Stene Hellås, Lars Henrik 

Skogtun og Anita Lie. 

Årets utstilling ble avviklet ved Uskedalen skole 23 Mai, med Arild Berget som 

dommer. 

Ringsekretær var Jostein Vermundsen og som skriver stilte Elisabet Næs.  I år var 

Vidar Lillevik utstillingsleder. 

Hordaland EHK er også i år den utstillingen med flest deltakende NES, i år med 17 

hanner og 19 tisper. I tillegg stilte 5 NEG, 2 Jemt  , 1 Svensk Elghund Hvit og 7 

valper. 

RESULTATER: 

Norsk Elghund Sort:   Det ble delt ut 21 excellent , og av disse fikk 11 i tillegg CK 

(certifikat kvalitet). BIR (best i rasen) ble NVCH NUCH Børvelia`s Laika NO37056/13 

til Svein Handeland og Anita Lie.  Laika ble i tillegg kåret til utstillingens beste hund. 

BIM (best i motsatt kjønn) ble  Vossasvarten`s  Draco NO45684/14 til Terje 

Gjeraldstveit. 

Jens Tore Engevik og Anita Lie stilte i oppdretterklasse, og her fikk begge tildelt 

hederspremie.    Beste oppdrett ble Børvelia`s til Anita Lie. 

Vidar Stene Hellås stilte i avlsklasse med sin hannhund  C.I.B N DK UCH Bob 

NO57267/10 og ble tildelt hederspremie der. 

Beste valp ble Børvelia`s Ny Roxy til Gunnar Hermansen. 

Norsk Elghund Grå:  Det ble delt ut 3 excellent og Best i rasen ble Power av Gausbu  

NO45764/13 til Stein Frantzen. 

Jemthund: Best i rasen ble A-ilo NO42228/13 til Christian Haukanes. 

ØKONOMI:  Utstillingen gikk med ett overskudd på 15413 kroner, noe som er en 

solid framgang fra året før (8544,-). Utstillingsnemda gjør en god innsats med å dra 

hunder til utstillingen, og har opparbeidet seg erfaring gjennom flere års arbeid. 

I år holdt dommer Berget foredrag kvelden før utstillingen, og vi fikk en god innføring i 

hva dommer ser etter og hvorfor premiegraden blir ulik på forskjellige utstillinger.  

Ringtreningen kvelden før er ett godt tiltak og sammen med bandhundkurset på 

søndagen får vi en flott hundehelg. 

Hordaland Elghundklubb sin utstilling i 2016 blir avholdt lørdag 21 mai med dommer 

Frank Christiansen.  



 
 
For utstillingsnemda, Anita Lie 


