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Lederen har ordet 

Nok ei jakt er over for de fleste av oss. Det finnes områder i distriktet som jakter fram til jul. 

Det blir spennende å se hva dette fører til når status blir gjort opp for i år. Noen hunder får ganske 
lang jaktsesong og dette kan vel også påvirke prøvesesongen, både når det gjelder antall startende 
hunder og tilgjengelige prøveområder. Personlig tror jeg dette kan bli en permanent løsning også for 
elgjakta på sikt, så lenge hjortejakta går fram til 23. desember. 

Prøvesesongen går fortsatt og VEHK kan slå seg på brøstet med Nordisk mester løshund. 
Stokkelvas Tina med hundefører og eier Tom Rune Tomter stakk av med seieren og kan smykke 
seg med tittelen NORDISK MESTER. Vi gratulerer og er veldig stolte over å ha dere som 
medlemmer i klubben. Mange hunder har vært ute og oppnådd flotte resultater på en dags og 
todagers prøve. Vi gratulerer samtlige. 

Lotteriet er i boks og de aller fleste gjorde en stor innsats for å få solgt sine tildelte lodd. 

Dette er et nødvendig onde for å kunne sikre klubbens økonomi. Styret takker alle de involverte for 
jobben som ble utført. 

Årsmøte blir avholdt den 15. februar. Nærmere detaljer kommer i første Elghundnytt 2013. 

På vegne av styret vil jeg få ønske dere alle ei God jul og et Godt nytt år! 

Olaf Sæthre 

Varsel om årsmøte 

Årsmøtet er berammet til fredag 15. februar 2013 på Bjørnen. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder Olaf Sæthre, Nesgutua 35, 2860 Hov 
eller olaf.saethre@nordre-land.kommune.no innen 15. januar 

Innspill til valgkomiteen 

Følgende personer er på valg: 

Leder Olaf Sæthre  
Styremedlemmer Lars Espelien og Finn Sigbjørn Solli 
Varamedlemmer Trygve Brenden og Bjørnar Engen 
Revisorer Johan Wien og Finn Øksne 
Det skal velges 1 nytt medlem til valgkomiteen 

Følgende i styret er ikke på valg; Styremedlem Svein Grønvold og nestleder Rune Nybakke  
 

Valgkomiteen består av; 

 Ole Petter Ødegård, leder 
 Sigmund Sørum  
 Per Trygve Engen 
  
Forslag til valg må være valgkomiteen i hende senest 15. januar



Lotteriet 2012 

 
 



Referater 

Utvidet styremøte på Bjørnen 18/6-2012 

Sak 1: Gjennomgang av rutiner med grendekontakter 
Olaf gikk gjennom rutinene for grendekontakter, men vi mangler grendekontakt for Vestre Toten og 
Gjøvik. 
Olaf Sæthre spør noen på Gjøvik 
Olav Jørstad spør noen i Vestre Toten. 
 
Sak 2: Fordeling av lodd 
Loddbøker ble fordelt på grendekontakter og vi har samme rutinene som tidligere. 
 
Styresaker 
1: Det ble oppsummert fra jaktprøvekomiteen og utstillingskomiteen. 
 
2: Olaf refererte fra RS 
 
3: Styret oppfordrer foreldre til å ta med unger på jaktprøve for å fremme 
    Interesse og øke rekruttering i fremtiden. 
 
Finn Sigbjørn Solli 

Styremøte på Bjørnen 28/11-12 

Tilstede: Olaf Sæthre, Rune Nybakk, Olav Jørstad, Erik Aaberg, Anne Marie Solbrekken, Svein 
Grønvold, Lars Espelien og Finn Sigbjørn Solli. 
 
Sak 1 Lotteriet 
En del loddbøker mangler. Vanskelig å få inn igjen. Foreløpig mangler innbetaling for 33 bøker. 
Dette undersøkes nærmere. 
Forslag til neste års lotteri: Kortere frist, eksempelvis fra 15. august. 
 
Sak 2: Utgivelse av Elghundnytt 
Mangler referater fra komiteer og styremøte.  Disse etterlyses. 
 
Sak 3: Rapport fra komiteene 
Olav redegjorde for antall prøver, regner med å komme opp i ca. 35. 
Samlagsprøve: 4 på endags og 3 på todagers. 
Utstillinga for neste år er på plass, 10. mars. 
 
Sak 4: Disposisjonsrett på konti 
Erik Aaberg har disposisjonsrett på alle konti. 
Henning Ringen har disposisjonsrett på utstillingskonto. 
Pr. dato ingen i jaktprøvekomiteen. 
 
Sak 5: Årsmøte 
Årsmøte holdes på Bjørnen 15. februar kl. 19.00. 
 
Finn Sigbjørn Solli 



Utstillinga 2013 

 
VESTOPPLAND ELGHUNDKLUBB 

 
 

 
Ønsker velkommen til utstilling og valpeshow søndag 10. mars 2013 ved Felleskjøpet Lena 
 
Dommere: Christian Vole, NEG hanner, Jämthunder 
                  Kjell  Øybakken, NEG tisper/ øvrige raser 
 
Påmelding: Påmeldingsskjema sendes til:  

Henning Ringen, Brenngutua 16 2847 Kolbu,tlf 41256205  
e-post: heringen@bbnett.no  

  eller Dog Web Arra 
 

Påmeldingsavgift kr 350.- til konto 2050 04 32854  
Valper kr 150.- NB! Merk giro med navn og reg nr. 
Utstillingen starter kl 10:00 

 
Påmeldingsfrist 25. Februar 2013 
 
Med forbehold om dommerendringer 
 
Utstillingskomiteen 
 

Info fra jaktprøvekomiteen  

 
 
Stokkelvas Tina med eier Tom Rune 
Tomter ble Nordisk Mester 2012! 
Mesterskapet gikk ved Skerdingen 
hotell i Østerdalen. Vi gratulerer! 



Samleprøva 2012 

Prøva hadde i år, som tidligere, ”Fiskehytta” ved Skumsjøen som kvarter. I år gikk prøva på ca 15 
cm skaresnø med, etter hvert, litt nysnø oppå. Samtlige startende hunder kom for elg.  

Det var kun 3 hunder meldt til 2-dags prøva, alle jämthunder. Alle tre gikk videre til andre dag, og 
den dagen klarte NUCH NO38465/09 PELLE HEAT seg best. Pelle eies av Arild Nybakke, Kolbu. 
Hakk i hæl fulgte SUCH S18352/2009 Skakelbergets CLAY, 1 poeng bak. Vi gratulerer. 

Det var meldt 4 hunder til 1-dags prøva. Alle oppnådde 1. premie, og vinneren ble NEG 
NO52871/10 Trollelgens RAPP som Jonny Roen er den stolte eier av.  

En stor takk til alle som bidro til å gjennomføre prøva. 
 
Vardal 11.11.2012 
 
Børre Mathias Lilleengen, prøveleder 
 

Resultater  
 

 


