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Lederen har ordet 

Som ikke helt nyvalgt leder i Vestoppland elghundklubb vil jeg, for dere som ikke kjenner 
meg forsøke å fortelle hvem jeg er. Jeg er fra Gjøvik og har bodd der det meste av livet. 
 

 
 
Jeg har siste året blitt pensjonist og da har en litt bedre tid. Derfor har jeg sagt meg villig til å 
overta stafettpinnen som leder i klubben fra Bente Rønningen. Bente har gjort en meget bra 
jobb for klubben og jeg vil benytte anledningen til å takke for alt det arbeid hun har gjort for 
Vestoppland Elghundklubb. For å si det klart har ikke jeg planer om å engasjere meg i slik 
grad Bente har gjort, men vil forsøke å få med flere til å dra lasset. 

Når en har blitt pensjonist har en levd en del år og mange av disse åra har jeg vært på elgjakt. 
Det var ingen selvfølge at jeg skulle begynne med elgjakt, det hadde seg slik at jeg var 
interessert i hest og derfor kom i kontakt med den kjente hest og hundemann John Alm. Der 
var det travhester og mye elghund, og oppgaven var trening av hest, men også et koppel av 
elghunder. Husker jeg kjørte med 3 hester etter hverandre forspent tømmerdoninger og 4- 5 
elghunder bundet til doningene.  

John hadde problemer med å holde seg våken når han kjørte bil, derfor ville han at jeg skulle 
bli med på elgjakt i sør Sverige. Der skjøt jeg på post min første elgkalv. Og da var jeg vel 
nesten forpliktet til å fortsette, fordi jeg hadde bestemt meg der jeg satt og kjedet meg på et 
reinskinn og betraktet en hakkespett at får jeg ikke se en elg er ikke dette noe for meg. 

Siden har det blitt noen flere kalver og andre elger, og det aller meste i los for hund.  



Når det gjelder Vestoppland Elghundklubb ser jeg ikke noen store uovervinnelig utfordringer, 
vi må ta noen grep når det gjelder økonomi. For å spare utgifter har vi i styret besluttet at dette 
er siste utgave av elghundnytt som kommer i posten. Vi vil heller forsøke å fortløpende legge 
ut informasjon resultater på vår hjemmeside. Det var foregående år brukt en del penger på ny 
webside som vi etter beste evne vil forsøke å fylle med det et elghundnytt tidligere har 
inneholdt. Vestoppland Elghundklubb har også en side på FB, der det ligger informasjon osv. 
Dersom noen ikke har tilgang til internett og vår webside skal vi forsøke å kopiere å sende. 
De dette gjelder må gi beskjed til sekretær i klubben Børre Mathias Lillengen tlf 928 00 317. 

En annen utfordring er å skape aktiviteter som medlemmene ønsker seg, men dette gjør seg 
ikke selv, det forutsetter at mange gjør litt, og at ikke noen få gjør alt. Det fungerer ikke over 
tid.  

Vi i styret har ønsket å videreføre miljøtrening slik Bente gjorde på Bjørnen på Odnes. Dette 
har ikke vært enkelt da det har vært problemer å få noen til å ta ansvar for dette. 

Vi har også et ønske om å starte opp ettersøktrening og veiledning av eiere som ikke har 
erfaring og godkjent hund. 

For å komme i gang med dette vil vi kalle inn til et medlemsmøte der vi håper å bli enige med 
noen og lage noen grupper som kan starte opp. 

Vi er så heldige at vi regner med å kunne disponere idrettsplassen og klubbhuset  til 
idrettslaget i Mustadroa til disse aktiviteter. Vi innkaller da til medlemsmøte på klubbhuset til 
idrettslaget i Mustadroa. 24 august 2017. 

Er du interessert i miljøtrening og blodspor ettersøk, må du møte opp. Er det ønske om å ta 
opp andre ting som vedrører klubben er det fint om en informerer noen i styret, men ingen 
betingelse. Det hadde vært fint om de som vil komme sender en SMS til Sekretær 928 00 317 
slik at vi treffer sånn sirka med kaker til kaffen. 

PREMIELISTE 

1 dags separat løshund prøve VEHK 2016 Vestoppland Elghundklubb 32-16023 
 
Nr Dato Rase Hundens 

navn/regnr 
Eier Dommer Poeng Pre

m 

 
1001 15.12.201

6 
NE
G 

Barak 
NO40621/14 

Dyste, Einar 
M 

Hveem 
Anton 

97,00 1 

 
1002 19.12.201

6 
NE
G 

Tverrslia's Emil 
NO48847/11 

Slettum, 
Bjørnar 

Øksne 
Finn 

68,50 2 

 
1008 24.11.201

6 
NE
G 

Tjennslias Max 
NO38282/15 

Olsen, Håvar Elton 
Agnar 

41,00 0 

 
1004 25.11.201

6 
Jämt Kjennsbekken's Fd 

ennisNO41247/14 
Stegegjerdet, 
Roar 

Brenden 
Trygve 
Johan 

12,50 0 

 

1007 15.11.201
6 

NE
G 

Losnabakken's T-l 
Reku NO35743/13 

Levernes, 
Thore 

Øksne 
Finn 

12,50 0 

 
1009 17.11.201

6 
Jämt Scott NO43354/12 Jakobsen, 

Vegard 
Øksne 
Finn 

5,00 0 

 



Utstillingen på Lena ble meget vellykket med mange påmeldte hunder og et fint arrangement, 
takk til Henning Ringen og alle andre som sørget for at det ble et arrangement klubben kan 
være stolt av.  

Referat fra Årsmøte 
Årsmøtet ble holdt 10/2-17 i kommunestyresalen i Søndre Land Rådhus 

For fullstendig saksliste og sakspapirer henviser vi til Elghundnytt 1/17 

1. Innkalling; godkjent. 
 
2. Saksliste; godkjent. 
 
3. Protokollfører; Trygve Nybakke ble valgt. 
 
4. Tellekorps; Henning Ringen og Johan Wien ble valgt. 
 
5. Dirigent; Ole Randen ble valgt. 
 
6. Underskrive protokollen; Bjørn Nystuen og Olav Jørstad ble valgt. 
 
7. Styrets årsberetning; klubbens fungerende leder redegjorde.  
    Børre Mathias kritiserte klubbens hjemmeside, mener Face Book ikke bør benyttes    
    som info-kanal. 
    Ole Rande mente hunden Tåle, som ble nr. 2 i NM løshund, burde vært med i års- 
    beretningen. 
    Årsberetningen godkjent. 
 
8. Regnskap med revisorers rapport; Erik Aaberg redegjorde. 
    Kommentar fra revisor: dårlig kommunikasjon mellom dommer og prøveleder ang.           
    tilbakebetaling til hundeeiere. Underskudd ble diskutert. 
    Regnskapet godkjent. 
 
9. Innkomne saker 
 a. Forslag til budsjett 
     Erik Aaberg redegjorde for noen forandringer i budsjettet. Han foreslo at alle 
     komiteer  / utvalg leverer eget regnskap. 
     Det store underskuddet ble påpekt; dette må komme i balanse. 
 
 b. Ole Randen redegjorde for årsmeldinga for jaktprøve-komiteen; godkjent. 
 
 c. Styret har ikke fått årsmelding fra utstillings-komiteen, men Henning Ringen  
     fortalte om bra med hunder på årets utstilling; godkjent. 
  
 d. Årsmelding dressur-komiteen; godkjent. 
  
  
10. Valg. 
 Leder:  Tore Bjørklund. 
 N. leder: Rune Nybakke. 
 Styremedl.: Børre Mathias Lilleengen, valgt for to år. 



 Styremedl.:   Hans Martin Tronrud, ikke på valg. 
 Styremedl.: Nils Ingar Bakken, ikke på valg. 
 Varamedl.: Tore Nordby, valgt for et år. 
 Varamedl.: Sime Taraldstad, valgt for ett år. 
 
 Revisorer:  Johan Wien og Finn Øksne, begge valgt for ett år. 
 
 Valgkomite: Bjørn Nystuen, leder. 
   Tore Jutulrud. 
   Arild Eidstuen, ny. 
 
Klubbens representanter til RS: Velges av styret. 
 
 

 
 

Olav Jørstad, sign     Bjørn Nystuen, sign. 
 

Ettersøkskurs 
Vestoppland elghundklubb og Skogkurs inviterte til og arrangerte Arbeidsvarlingskurs og 
Ettersøk videregående kurs på Revhilolen skytebane 5. og 6. mai 2017.  
 
Bjarne Blom instruktør Arbeidsvarlingskurs, instruktører ettersøk videregående Dagh Bakka 
fra Skogkurs og Lars Slåtsveen leder fallviltgruppa i Gjøvik kommune.  
Vi hadde 30 påmeldte dag 1 «vilttilpasset arbeidsvarslingkurs» og 26 deltakere dag 2 teori og 
praktisk øvelser i forhold til avlivning skudd, skuddplasser og konstruksjoner dag 2.  
 
Legger ved noen bilder og programmet fra samlingen på Revhiholen.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Siste elghundnytt i posten 
Som lederen allerede har skrevet i sin presentasjon leser du nå siste papirutgave av 
Elghundnytt. Årsaken er de grunnene han nevner. 

De aller fleste av oss er nå «oppe og går» på internett, og kan heretter lese all info fra klubben 
ved å gå inn på klubbens hjemmeside: www.vehk.org Denne informasjonen blir liggende på 
denne siden; altså en form for arkiv også. 

De av dere som ikke har internett-tilgang, vil få info. fra styret i papirform ved å melde fra til 
Børre Mathias Lilleengen på tlf.: 928 00 317, gillerhaugen@elglos.no eller på gamlemåten: 
Almenningsvegen 100, 2843 Eina. 

Vi håper flest mulig vil benytte hjemmesida, og leder Tore Bjørklund vil være behjelpelig 
med å legge ut det dere måtte ønske. Tore B kan kontaktes slik: per tlf. 958 16 564, f-post 
erduptur@yahoo.com , på gamlemåten Chr Michelsens gate 35, 2815 Gjøvik. 

Styret. 



Blodspor 
Har fått i oppdrag å skrive litt om utlegging av blodspor og hvordan jeg tror det skal gjøres for 
å få til en godkjent ettersøkshund. 
For å bli godkjent ettersøkshund,så må hunden gå blodspor og ferskspor. Reglene gjelder fra 
1.4.2016. Hunden må være fylt 9 mnd. Den skal være ID merket og innført i 
Dyreidentitetsregisteret. Ingen krav om annen registrering og alle har rett til å melde på prøve. 
Hunden må være vaksinert. 
I bedømmelsen gir dommer godkjent (minst 2.premie på blodspor og minst 7 poeng på 
ferskspor) /ikke godkjent på kritikkskjema både for blod- og fersksporprøver. 
Fersksporprøva gjennomføres ved at hunden skal spore minst en halv time på ferske spor etter 
hjortevilt. Prøva skal gjennomføres på bar mark og skal være minst en time gammelt. Hunden 
skal føres i en minst 5 meter lang line. 
Da det gjelder blodspor, så skal sporet være ca. 600 meter langt og legges med tilsammen 
ca.0,3 liter blod. Sårleie og sporslutt markeres med oppspark og litt rikeligere med blod, 
resten fordeles jevnt gjennom sporet. I sporet skal det være fire vinkler (brudd i 
fluktretningen). Det skal være minst 50 meter mellom vinklene. To steder i sporet opphører 
blodingen over ca. 10 meter. Minst et av disse skal være i tilknytning til en vinkel, der 
blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Et sted i sporet sparkes marken opp for å markere et 
sårleie. Utlagt blodspor skal være minst 12 timer gammelt, gjerne døgngammelt, og være lagt 
ut dagen/kvelden før sporet gås. 
Så er da spørsmålet, hvordan skal vi få hunden til å gå et spor som er så gammelt. Er det 
varmt i været så blir jo blodet røti, som vi sier i Torpa. Har du fått deg ny valp, så tror jeg det 
er lurt å starte så snart du har lært valpn å gå i bånd. Begynn med korte spor,ca. 30 meter langt 
og legg noe i enden på sporet som hunden liker. Bruk rikelig med blod som du får kjøpt i 
butikk. Oppbevar blodet i fryseren i melkekartonger. Etterhvert så øker du lengden på sporet. 
Det er flere måter å legge ut blodspor på. Mange bruker en ½ liters brusflaske som du borrer 
et hull i korken på og går med flaska vannrett og rister litt på den. Jeg bruker ei 'vægastikke' 
som jeg har festet skumgummi på i enden med tape. Da får jeg lagt sporet ca. en meter til side 
for spora mine. Da har jeg bedre kontroll på om det er spora mine eller blodsporet som 
hunden går. Blodet har jeg da på ei fem liters plastkanne som jeg har skjært et hull i, slik at 
det er lett å få pinnen med skumgummien ned i kanna. Da stempler jeg med ca. en meters 
avstand mellom hvert stempel og en meter til side for meg.Værre ær det itte, så da er det bare 
å kjøpe blod og trene. For husk at alle som skal jakte hjortevilt må ha ettersøkshund eller 
tilgang til hund etter den 1.4.2016. Og husk en ting til,det er ekvipasjen som godkjennes. Så 
da er det kanskje lurt at en til på jaktlaget blir godkjent sammen med samme hund, i tilfelle 
hundefører blir sjuk, hvis du er så uheldig at du skadeskyt. 
Prøveleder for sporprøvene er Agnar Elton, så da er det bare å kontakte han. 

 

Lykke til ! 

 

Mvh 
Ole R



 
 

 
  

 

 

 
 

 

Avsender: 
Vestoppland Elghundklubb 
Gjøviklinna 1641 
2862 Fluberg 


