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Lederen har ordet 
Elgjakta er vel over for de fleste av oss, men noen driver fortsatt på, fram til 23/12. 

Været har vært fint det meste av jakta, nesten for stille, klart og varmt. Det er jo ikke det beste 
jaktværet, i hvert fall ikke for løshund. Mange har hatt flotte dager og opplevelser o skogen; 
første fall for unghunden, storoksen i fin los eller på post. Loser på feil dyr, opphenting nav 
bikkjer etter endt los pår kvelden, for noen, dagen etter…., det sosiale i hytta, alt hører med til 
jakta, men det ert jo dette vi trener bikkjer og skyting resten av året for!! 

Jaktprøverne er godt i gang, deltagelsen har også i år vært bra, mange bikkjer og førere har 
gjort gode prestasjoner. GRATULERER TIL DERE ALLE! 

Vi vil også få takke prøveledelsen og dommere for innsatsen. Det har vært en del problemert 
med registreringssystemet for jaktprøver hos NKK og vi håper det blir rydda opp i dette til 
neste år. 

Lotteriet kom i mål i år også, men det er mye styr og administrasjon i forbindelse med det. 
Styret vil se på netto fortjeneste å vurdere om det blir gjentagelse. Har noen medlemmer 
forslag på hva som kan gi kroner i kassa så er vi takknemlige for innspill! 

Vi vil også minne om at de som tipper kan gi grasrotandelen til VEHK. (se side 7) 

På vegne av styret, vil jeg få ønske alle ei God Jul og er godt nytt jaktår! 

 

Sigmund Sørum 

 

 

 

 

Varsel om årsmøte 
Årsmøtet er berammet til fredag 14. februar 2014 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder Sigmund Sørum, Vestsidevn. 
2555, 3522 Bjoneroa eller sigsorum@bbnett.no innen 15. januar 



Innspill til valgkomiteen 
Følgende personer er på valg: 

Leder Sigmund Sørum  
Styremedlem Svein Grønvold og nestleder Rune Nybakke  
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; Styremedlemmer Lars Espelien og Finn Sigbjørn 
Solli 

 

Valgkomiteen består av; 

 Bjarne Karlsen, leder 
 Per Trygve Engen 
 Trygve Nybakke 
  
Forslag til valg må være valgkomiteen i hende senest 15. januar 
 

Utstillinga 2014 

 
VESTOPPLAND 
ELGHUNDKLUBB 
 

 

                        
 
Ønsker velkommen til utstilling 23. mars 2014 ved Felleskjøpet Lena 
 

Dommere: Anne-Marit Olsen, NEG hanner/valper 
 

                  Oscar Wilhelm Nilssen, NEG tisper/ øvrige raser 
 

Påmelding:  Påmelding:Elektronisk til Dog Web Arra, eller skjema for påmelding til  
  
                        Henning Ringen, Brenngutua 16, 2847 Kolbu, tlf 41256205 

e-post heringen@bbnett.no 

 

                        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 10. mars. 
 

  Med forbehold om dommerendringer. 



Aktivitetskveld/ aktivitetsdag 
 
Hvordan er interessen for å møtes en kveld eller en dag med hund i sporprøve sesongen. En 
uformel anledning med familien eller de som har interesse for elghund, både store som små. 
Gjerne nabogutten som liker elghund eller de som er så snille å går tur med hundene våre. En 
sosial kveld hvor vi som dommere kan hjelpe eller vise hva vi kan øve på. Som ringtrening, 
blodspor og ferskspor. Målet er bare å øke aktiviteten i klubben og få folk til å jobbe mer med 
hund. Fin anledning til hunder og eiere som er lite aktive med prøver og 
utstillingssammenhenger. Vi har mye å lære av hverandre?  
 

• Skal vi ha det lokalt, kommune? 
• Skal vi ta hele vårt aktivitetsområde, Vestoppland?  
• Skal grendekontaktene være kontaktpersonen til slike anledninger, til å nå de som ikke 

er medlemmer?  
• Er det interesse så tar vi prøva etter litt veiledning? 
• Det kan bli en mulighet til å klare begge prøvene på en dag? 
• Krav til oppmøte er vaksinert hund? 

Vi som er medlemmer må bli flinkere til å være aktive på en positiv måte. Dette skal være for 
barn og voksne som har lyst til å lære mer om sin hund og forstå sin hund. Med stadig økende 
krav til dokumentasjon til å være oppdatert, da kan denne sammenkomsten være en fin 
mulighet til å hjelpe hverandre?   
Jeg stiller gjerne opp, men jeg klarer ikke dette alene. Jeg er avhengig av dere der ute. For 
meg har alle hunder like høy verdi. Alle typer sporprøver, jaktprøver og utstillinger har 
betydning for vår neste valp.  
 
Mvh Trygve Johan Brenden 
 



Lotteriet 2013 

 



Høstens jaktprøver 

Det er blitt holdt 19 fersksporprøver og 8 blodsporprøver 

Det er pt påmeldt 35 hunder til 1 dags separat løshundprøve. Det er pr nå gått 30 av dem. 
Prøveleder Bente Rønningen takker grunneiere for bruk av terreng, dommere og hundeførere 
for aktiviteten de bidrar med inn i klubben. 
 

Samleprøva 2013 

Prøva hadde i år, som tidligere, ”Fiskehytta” ved Skumsjøen som kvarter. Også i år gikk 
prøva på barmark.  

Det var kun 3 hunder meldt til 2-dags prøva, alle NEG. Av disse gikk en videre til andre dag, 
men fant dessverre ikke elg denne dagen. 

Det var meldt en hund, også gråhund, til 1-dags prøva. Den oppnådde 3. premie. 

Til tross for at det var bare 4 hunder meldt til samleprøva i år, var det vanskelig å skaffe 
dommere. En del av skylda for dette har sikkert de nye prøvereglene. Imidlertid er det ganske 
stor enighet, blant de som har praktisert reglene, om at bruken av dem er grei. Behandlingen 
av prøvene etter at «jobben» i skogen er gjort, er mye mer uklar. 

En stor takk til alle som bidro til å gjennomføre prøva. 

 

Eina  09.12.2013. 

 

Børre Mathias Lilleengen, prøveleder. 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

Styret i Vestoppland Elghundklubb  

  

Leder  

 Sigmund Sørum, Vestsidevegen 2555, 3522 Bjoneroa 

 Mobil: 470 12 636    E-post: sigsorum@bbnett.no 

Nestleder 

Rune Nybakke, 2870 Dokka  

Mobil: 930 89 355    E-post: rnybakke@bbnett.no 

Sekretær  

Finn Sigbjørn Solli, 2850 Lena 

  Tlf.: 61 16 64 08 Mobil: 959 81 936  

Styremedlem  

Lars Espelien, Åslendevegen 853, 2825 Gjøvik 

 Mobil: 990 20 402    E-post: lars.espelien@gmail.com 

Styremedlem  

Svein Grønvold, Vest-Torpavegen 1166, 2870 Dokka  

 Tlf.: 61 11 91 35 Mobil: 970 20 104   

 

Leder utstillingskomiteen 

Anne Marie Solbrekken, Brendavegen 166, 2890 Etnedal 
Mobil: 905 88 874                 E-post: ansolbre@bbnett.no 
 
Leder jaktprøvekomiteen 

Olav Jørstad, Nysethbakken 9, 2830 Raufoss 
Mobil: 970 29 625   E-post: olajoers@online.no 
 

Avsender: 
Vestoppland Elghundklubb 
Gjøviklinna 1641 
2862 Fluberg 


