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Lederen har ordet
Vel overstått elgjakt for de fleste. Det er fortsatt i skrivende stund elgjakt for de som har
utvidet jakt. Håper og tror de fleste har mange flotte opplevelser både med hund og jaktlag.
Det som gleder meg mest å høre er nye hunder som viser lovende takter, den nye generasjon
for bli med inn på losen eller andre ting som gjør at det blir en prestasjon at de har klart å gå
inn på losen å få skutt.
For noen år tilbake klarte en eldre løshund kar å få skutt sin elg nr 115 tror jeg det var, noe
som førte til en slags dans rundt fallet. Slike hendelser går rett i mitt hjerte å høre. Det er ikke
antallet som han hadde skutt, men gleden for igjen å klare det han lever og ånder for når en er
godt opp årene. Var heldig å dømme en Svenske på vår samla prøve nå i år. Når en person har
skutt over 130 elg og ikke er 40 år enda? Med så mange elgfall blir ikke gledesdansen den
samme vær gang. Vi snakket litt om det og han var også enig at vi er avhengig av postskyttere
som gleder seg til ny jaktdag. Det gjelder for oss hundeførere å formidle hva som skjer på en
positiv måte uten at det forstyrrer med for mye snakk på radio.
Nærmer oss første advent når jeg skriver her og fikk melding fra prøveleder for
separatprøvene at vi har godt ca 20 prøver og det er som i fjor til samme tid. Er takknemlig
for den innsatsen som gjøres her, med utvidet jakt kreves det mer av dommerne til å få tilgang
til ledig terreng. Snøen begynner nå også å ødelegge for jaktprøvene.
Oppfordrer dere til oppmøte på våre aktiviteter framover. Både som deltaker (med og uten
hund) og medhjelpere. Vi har alle noe å bidra med. Som leder ønsker jeg mer kontakt med
medlemmene via aktivitet med hund. Vår kunnskap er satt sammen med deres erfaringer til
jakt og fangst med hund over flere tusen år. Canis familiaris var veidefolkets følgesvenn og
jeg vil tro at målet den gang også var å avle frem gode jakthunder.
Ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt hundeår.
Med hilsen Trygve Johan Brenden

Varsel om årsmøte
Årsmøtet er berammet til fredag 13. februar 2015 og vil som tidligere år bli på Bjørnen
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder Trygve Brenden, Øvre veg 414,
2838 Snertingdal eller trygvejohan@msn.com innen 15. januar

Medlemmer!

Kan dere logge dere på min side hos Norsk Kennel Klubb og
oppdatere telefonnummer og epost adresser som dere bruker jevnlig.
Dette vil lette vår mulighet til å nå dere med vår aktivitet.
Til dere som savner informasjon fra oss er det viktig at det er korrekte
opplysninger ligger der inne. Deres status som medlem i vår klubb
vises her.

Innspill til valgkomiteen
Følgende personer er på valg:
Leder Trygve Brenden
Styremedlem Finn Sigbjørn Solli
Varamedlemmer Lars Espelien og Simen Skundberg
Revisorer Johan Wien og Finn Øksne
Det skal velges 1 nytt medlem til valgkomiteen
Følgende i styret er ikke på valg; Nestleder Rune Nybakke og styremedlemmene Hans
Martin Tronrud og Nils Asgeir Jøranlid
Valgkomiteen består av;
Per Trygve Engen, leder
Trygve Nybakke
Morten Skoglund
Forslag til valg må være valgkomiteen i hende senest 15. januar

Utstillinga 2015

VESTOPPLAND
ELGHUNDKLUBB
Ønsker velkommen til utstilling 22. mars 2015 ved Felleskjøpet Lena
Dommere:

Rolf Frostad, NEG hanner/valper
Per Ø Halmrast, NEG tisper/ øvrige raser

Påmelding:

Påmelding: Elektronisk til Dog Web Arra, eller skjema for påmelding til
Henning Ringen, Brenngutua 16, 2847 Kolbu, tlf. 41256205, eller
E - post: heringen@bbnett.no
Påmeldingsavgift kr 350.- til konto 2050 04 32854
Valper kr 150.- NB! Merk giro med hundens navn og reg. nr.
Utstillingen starter kl. 10.00

Påmeldingsfrist 14. mars.
Med forbehold om dommerendringer.

Utstillingskomiteen

Kurskveld Garmin
Dette ble en kveld for oss som er i besittelse av Garmin hundepeiler eller har tenkt å anskaffe.
Hovedsak ble 220 og 320 sine bruksmuligheter tatt opp. Vi var 23 stk som måtte opp. Noe
som jeg syntes er veldig bra.
Stein Hirsch ga oss først en innføring i hvordan Garmin hundepeil virker med satellitter, radio
signaler og at den er utviklet for fuglehunder. Hunden får sine GPS signaler via satellitt og
sender det til oss via radiobølger. Posisjonsendringene er algoritmiske utregnet for de som
liker matematikk. Er det dårlig satellitt dekning har vi en feilmargin på 15 meter. Hunden
viser nær når den er 17 m og nærmere.

Det er mange som har opplevd hund står ved siden av deg og du ikke har signaler til den ved
oppstart. Bruksanvisningen sier 70 cm, men den beste måten er å holde enhetene tett inntil
hverandre når vi skal logge på hund før slipp. Tipset er å legge halsbånd og peiler ved siden
av hverandre ved oppstart. Gjør det mens du pakker ut av bilen, da er den klar når du har låser
bilen. Noe vi dommere bør bemerke før vi går ut på prøve.
Mange peilere henger antennen som en halvmåne rundt nakken på hund. Står den rett opp vil
vi øke signalene med 30 %. Antennen er en stålwire og vi kan bøye den forsiktig slik at den
peker mest mulig opp på hund. Dette vil bedre signalene til den håndholdte delen i vanskelige
terreng. De nye halsbåndene har 10 % bedre rekkevidde enn de første halsbåndene (DC20).
Hund som blir borte over lengre tid ved eksempel ei prøve. Kan vi laste ned halsbånd til pc
for å innhente det vi mangler fra håndenhet om det er ønskelig. Dette kan være aktuelt der
hund forfølger elg som kommer på en runde og vi får for lite påhenglighet. DC 50
halsbåndene har ikke den muligheten.
Det var kaffe og kaker underveis og spørsmål kom på løpende bånd. Mange inkludert meg
selv klarte ikke å huske hvor funksjonene var etter 8 måneders dvale. Det tar 100 timer uten
kaffepauser for å kunne alle funksjonene til Garmin konkluderte Stein Hirsch tidlig i
fordraget.

Til de som skal oppdatere utstyret sitt kan laste ned POI loader gratis på nettet,
www.garmin.com. Gammel software starter på 2.70 og går oppover. Den nye er heter 4.10.
De som har Amerikansk versjon må ikke gjøre det. Da vil den ikke funke lenger i Norden.
Siste vi gikk i igjennom, var det med å laste opp sporloggen til PC. Dette kan være litt gøy for
oss dommere å vise dagen vi dømte i skogen på et dommermøte. Teknologien er kommet for
å bli i hobbyen vår. Så jeg sender en utfordring til våre medlemmer som takler utviklingen til
å hjelpe oss. Still opp!!
Vil takke Stein Hirsch og Dokka Elektriske AS for den flotte servicen de har gitt våre
medlemmer over flere år og at de ville stille opp for oss med en slik kurskveld. Denne
bedriften har en sterk posisjon når det gjelder radio og peiler utstyr til vår hobby. Anbefales
Mvh
Trygve

Nå begynner vedlikeholdet av hund og jeger. Garmin har flere funksjoner som kan brukes til
det. Har du lyst å gjenoppleve høstens opplevelser kan du laste opp sporloggen til PC. Sender
med bruksanvisning på det.
Husk å lagre halsbåndet riktig. Det øker levetiden. Se side 58 i brukerveiledningen.

Norsk Mesterskap, løshund 2014
Vil takke Einar Dyste for en flott innsats og en flott representant for
Vestoppland Elghundklubb. Etter dag en lå ekvipasjen på andre plass med 90
poeng. Slikt blir lagt merke til i elghund miljøet, og helt opp til Osbakken der vi
avholdt våre samla prøver. Spenningen ble hvordan terrenget dag 2 skulle
utspille seg. Her fant de elg som forsvant over 20 km i rett luftlinje og slikt
ødelegger for elgarbeidstiden. Einar valgte å kalle inn hund da fant Ludvig igjen.
Noe han selv mente i ettertid var et feil valg. Prøvde på nytt der de mente det var
elg og her var nok dyrene allerede støkt av prøvegruppen mente Einar.
Det er ikke bare vi som ikke er helt innkjørte på de nye reglene. Både dommer
og Einar kan ikke alle fordeler og ulemper med disse tidsfaktorene til
fingerspissene enda. Så Einar valgte å slutte litt tidligere i elgarbeidstiden for
han mente det ikke var mer å hente. Noe som han også her ser i ettertid var feil
valg.
Som leder er jeg imponert allikevel, det er jo tross alt NM. Total ble de nr. 16
sammenlagt med 132 poeng, og har tredje beste poengsum sett en dags.
Trygve
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Avsender:
Vestoppland Elghundklubb
Gjøviklinna 1641
2862 Fluberg

