
 
 
ÅRSMELDING BUSKERUD ELGHUNDKLUBB 2020 
 
1. ORGANISASJON 
 
STYRET 
Leder     Ellen Nørstegård Tråen 
Nestleder    Tor Klokseth 
Sekretær    Guro S. Kolbjørnsrud  
Kasserer    Jan Tore Fuglerud 
Leder jaktprøveutvalg   Ola Narverud 
Leder utstillingsutvalg   Tina Andreassen 
Varamedlem    Magnus Garaas 
Varamedlem                Anders Nyhuus 
 
VALGKOMITÉ     
Kjetil Sandbæk (leder)   
Lars Tutanrud 
Espen Gravmoen 
 
REVISORER 
Asbjørn Nubberud 
Kåre Molia 
 
UTSTILLINGSKOMITÉ 
Tina Andreassen, Per Green og Nils Bjerke 
 
JAKTPRØVEKOMITÉ LØSHUND     
Ola Narverud (leder), Øystein Lindteigen, Thorleif Bergan, Kjell Høgeli, Anders Nyhuus,  
Knut Juvet, Finn Ole Bamrud, Herbrand Skriudalen, Frode Haugen, Geir Erland Kolbjørnsrud og 
Svein Brattås. 
 
PRØVELEDER, SPORPRØVER 
Finn Ole Bamrud 
 
PRØVELEDERE, LØSHUNDPRØVER 
Kongsberg prøva   2d samlet             Herbrand Skriudalen 
Ringeriksprøva     1d separat             Frode Haugen 
Buskerudprøva     2d separat             Geir Erland Kolbjørnsrud 
 
 
MEDLEMSREGISTER:     Magnus Garaas 
WEBMASTER:      Anders Nyhuus 
SAUEDRESSUR:     Christian Frøislie 
 
 
 



 
 
 
 
2. STYRETS AKTIVITETER. 
 
GENERELT 
Vi har hatt 5 styremøter i 2020. De fleste møtene har vært gjennomført digitalt på Teams. I tillegg 
har vi hatt mye kommunikasjon på mail og telefon i forbindelse med arrangementer og informa-
sjon fra Forbundsstyret.  
 
Vi ser tilbake på et anderledes år, men er også fornøyde med at vi har klart å gjennomføre de 
fleste aktiviteter, selv om det har vært mange begrensinger i samfunnet ellers.   
Utstillingskomitèen klarte å gjennomføre årets vårutstilling og vi fikk gjennomført 
Kongsbergprøva, som er ei samla løshundprøve, ved å legge opp til gode smittevernregler!  
I tillegg er det gjennomført sporprøver, separatløshundprøver og ringtreninger. 
Klubben fikk mange gode tilbakemeldinger i etterkant av arrangementene.  
Dette er viktig arbeid som også kanskje er den beste måten å hjelpe NKK på i et krevende år. Uten 
aktivitet stopper hunde-Norge! 
 
Vi har også arrangert et bandhundkurs i regi av Anita Lie med hjelpere, den 8.juni på Rollag 
bygdetun. Det er økt interesse for jaktformen og klubben har fått sin første bandhunddommer Nils 
Bjerke, Gratulerer! 
 
Christian Frøislie har også i år hjulpet oss med tilbud om saue-dressur.  Det har deltatt 15 hunder 
til 1.gangs bevis og 26 hunder til fornyede bevis. 
 
Årets prøvesesong har vært mye lettere å få gjennomført, kontra fjoråret, med gode forhold helt 
til jul.  
Snø satte derimot begrensninger for årets januar prøver.  
  
Styrets leder deltok på ledermøte på Teams 9. januar 2021.  
 
 
RS 2020 
Det har vært mye aktivitet og styrearbeid i forbindelse med at det ble varslet at RS 2020 som var 
berammet til 24 april 2020 ble avlyst. Dette ble ikke diskutert med områdeklubbene. 13 klubber 
gikk derfor sammen om å fremstille et krav om at daværende FS ville se på saken på ny og ba om 
at RS ble utsatt til høsten 2020. Dette resulterte i en del kommunikasjon og utfallet ble til slutt at 
12 klubber la frem et krav om ekstraordinært RS. 
Dette ble senere gjort om til et ordinært RS som ble gjennomført 05.09.2020. 
  
BEHK var representert med 4 delegater. Ellen N. Tråen, Guro Kolbjørnsrud, Tor Klokseth og Anders 
Nyhuus. Anders Nyhuus ble spurt om å være viseordfører i siste liten, og hans delegat ble overført 
til leder. Endre Stakkerud ble valgt til ny leder 
 
 
 



 
 
HJEMMESIDA 
Hjemmesida er jevnlig oppdatert, og facebook-sida blir også mye brukt til å dele info.  
 
MEDLEMSREGISTERET  
Medlemstallet har dette året steget til 414 klubbmedlemmer, 6 husstand medlemmer, 3 æres-
medlemmer og 423medlemmer totalt, Det betyr at vi får stille med 4 delegater på RS og to ekvipa-
sjer ved NM.  
 
Styret ser tilbake på et aktivt år og det er gledelig å se at medlemstallet fortsatt stiger og at vi har 
hatt mange aktive medlemmer til tross for et annerledes år. Vi som har jakt og jakthunder som 
hobby er privilegerte som kan hente glede og inspirasjon i skog og mark til tross for store end-
ringer i samfunnet ellers. 
 
3. JAKTPRØVEUTVALGET 
Vi har i år 95 dommerdager før sesongen blei avslutta pga snø i januar. Det legges ned en stor jobb 
blant prøveledere og dommere for å få gjennomført jaktprøvene. Dette er en veldig viktig jobb for 
oss som klubb. Vi har økning i påmeldinger slik som de fleste andre klubber.  
Det er søkt om prøver for 2021, og det er for neste år søkt om flere ref.nr. slik at det kan bli lettere 
å ferdigstille prøver tidligere. Dette er noe alle klubber har som mål, nemlig å få resultater raskt ut 
på dogweb, noe som igjen er viktig, ikke minst for avlsarbeidet.  
 
Vi har i år benyttet nytt registreringsprogram. Det har stort sett fungert bra selv om vi ikke har 
mottatt noen opplæring på programmet. Det nye programmet viser seg effektivt å bruke. 
 
Vi ser at samarbeidet med grunneiere er veldig viktig for å kunne få ut hunder, og vi benytter an-
ledningen til å takke alle grunneiere og jaktlag som lar oss benytte områder til prøveterreng.  
 
Kongsbergprøva ble gjennomført med 13 ekvipasjer og gode resultater. All sosial aktivitet var av-
lyst dette året. Får håpe det kan tas opp igjen alt til høsten. Vi takker for at alle respekterte smitte-
vernreglene.  
 
Vi har dette året hatt en dommersamling, den blei holdt i august på Lampeland.  
På grunn av Covid-19 situasjonen har det blitt avholdt forenklede dommermøter for å begrense 
antall personer. 
 
Det er det gjennomført 64 sporprøver, 35 ferskspor, 32 blodspor og 1 elgsporprøve. 
 
Det rettes en stor takk til våre prøveledere som legger ned mye jobb for å få flest mulig ut på 
prøve! 
 
Dommerutdanning 
Vi har sju nyutdannede løshunddommere i år, med NKKs godkjenning. To til er under utdannelse, 
noe vi synes er veldig gledelig med tanke på rekruttering av dommere for framtida. Flere unge 
melder sin interesse, noe vi ser veldig positivt på!  
 



 
 
NM 2020 
Årets NM ble arrangert av Aust - Agder elghund klubb. BEHK var representert med to deltagere: 
ON Kvikk, eier og fører Herbrand Skriudalen og Vindmyras Kaisa, eier og førere Ola Narverud og 
Cathrin Hamre. ON Kvikk gikk til 1 premie begge dager men var litt uheldig og endte på 9. plass. 
Vindmyras Kaisa fikk gode resultat begge dager og endte på en sterk 2.plass! Gratulerer så mye 
med flotte prestasjoner!  
Dommere fra klubben var Tor Klokseth og Geir Erland Kolbjørnsrud. 
 
Ola Narverud og Cathrin Hamre ble kåra til årets oppdrettere for sine ON- hunder!! Dette er en 
pris som blir delt ut av FS og blir delt ut under RS.  
 
Alt i alt har vi mange aktive og flinke medlemmer som står på og jobber mot nye mål. Da er det 
ekstra moro at vi har topp prestasjoner i vår egen klubb å strekke seg etter! 
Bredde er viktig for å få gode prestasjoner og omvendt.  
 
Kongsbergprøva – Prøveleder Herbrand Skriudalen  
2 dagers samla prøve som ble arrangert på Lampeland 6-7 november. Det startet 13 hunder.  
 
Ringeriksprøva – Prøveleder Frode Haugen 
1 dags separat prøve med 51 deltagere. 
 
Buskerudprøva – Prøveleder Geir Erland Kolbjørnsrud. 
2 dagers separat prøve med 9 deltagere. 
 
Sporprøver – ansvarlig Finn Ole Bamrud 
Det er gjennomført 32 blodspor, 35 ferskspor og 1 elgsporprøver i 2020 sesongen. 
 
Vinnere jaktprøver 2020: 
 
Vinner Kongsbergprøva 2 dagers prøve: 
ON Hunter, eier Marius Lundby med 177,5 p. 
 
Vinner Ringeriksprøva 2020: 
Koimyras Rusken, eier Bjørn Olav Nyhus, 96 p. 
 
Vinner Buskerudprøva 2020: 
Kolbyjagets Bonso, eier Lars Inge Skatvedt, 161p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Her er listen over årets championater: 

 
Vi gratulerer alle vinnere og premierte!! 
 
4. UTSTILLINGUTVALGET 
Medlemmer og ikke medlemmer av klubben fikk tilbud om ringtreninger før vinterutstilling disse 
ble gjennomført på Vestfossen barneskole, vi syns det er veldig fint når dette tilbudet blir utnyttet. 
Klubben selv har ikke fått hatt så mange ringtreninger som ønsket i forkant av utstillinger, men 
håper å gi et bedre tilbud når ting blir mer som «normalt».  
 
Vi i utstillingskomiteen er imponert over medlemmer som har arrangert, og som har vært engas-
jert i å ha egne ringtreninger for alle hunderaser utenfor utstilling sesongen. Anders Finnerud og 
Bjørn Erik Nes har hatt tilbud i Vikersund hoppbakke onsdager, hvor det har vært fokus på sosialis-
ering og utstillingstrening. De har holdt på gjennom hele året så lenge restriksjonene for korona 
har tillat det. Dette veit vi mange hunder og eiere har satt pris på. 
 
Ellen Tråen har også hatt noen samlinger av unghunder og valper i Rødberg området. Det er flott 
at folk tar egne initiativ slik at hunden for sosial trening. 
 
Vinterutstilling: 

Eier Hundens navn Regnr. År oppnådd 
Championat N(L)JCH N(B)JCH NUCH 

Ola Narverud ON Leica NO41569/19 2020 x     

Svein Brattås 
Badsjøbekken`s 
Calla NO44735/18 2020 x     

Tor Klokseth ON Mjølner NO41575/19 2020 x     
Ola Tveiten ON Snerta NO35189/18 2020 x     

Gunnar Aalien 
Losnabakken`s A-E 
Frøya NO37271/17 2020 x   x 

Øystein 
Svingen Näsjämten`s Dante SE31787/2018 2020 x     
Hans Erik Sol-
berg Storm av Lirebu NO31201/17 2020 x     
Lars Tutanrud Tjennslia`s L-G Aro NO56919/17 2020 x     
Lars Inge 
Skadtvedt Kolbyjaget`s Bonso NO47044/17 2020 x     
Torgeir 
Gjellerud Veikulåsen`s B-H Ivo NO30634/18 2020 x     
Lars Erik Stigen Theodor NO34017/16 2020 x     
Andreas Hartz Kleivadalen`s Siko NO35212/18 2020 x     



 
 
Vestfold Elghund Klubb og Buskerud Elghundklubb arrangerte elghundutstilling 25 - 26januar 2020 
i Komnes Ridehall. Utrolig bra oppmøte, totalt 229 hunder påmeldt over 2 dager. Dommere begge 
dager var Ted Karlsson og Mona Selbach. 
 
Tracker ble vunnet av Øystein Allum gitt av Elghund forbundet, trekt blant de som hadde meldt på 
begge dager. 
 
Neverlost Addon vest med utstyr ble vunnet at Lars Finden på lørdag og Kåre Olsen på søndag, gitt 
av Børsemaker Hans Kristian Wear (www.bmwear.no) 
 
BIS søndag 26.01.2020 

BIS 1 Polla Heat, eier: Henning Ringen 
BIS 2 Leo, eier: Kåre Olsen 
BIS 3 Kompis, eier: Anita Skedsmo 
 
Vårutstilling:  
Buskerud Elghundklubb arrangerte elghundutstilling på Hokksund Camping 23.05.2020. Dommer 
for dagen var Kamilla Engen. 
 
Vi tok sjansen på å arrangere en utstilling i disse tider, hvor ting er litt annerledes. Påmeldingen 
ble fort fylt opp, og vi takker for godt oppmøte. Dommer Kamilla Engen kom fra Trøndelag og 
gjorde en flott jobb med gode tilbakemeldinger om hver hund. Gjennomføringen av utstilling ble 
gjort etter smitteveiledning fra NKK. Alle utstillere var flinke til å holde avstand og kom til oppsatte 
tider.  
 
Dette gjorde det lett for oss som funksjonærer å gjennomføre en flott utstilling. Det ble brukt 
hansker og sprit av dommer og ringsekretærelev, og disse jobbet sammen innenfor en gruppe og 
kunne derfor, samarbeide godt med håndtering av hundene så de følte seg trygge og ivaretatt. 
 
Magnar Nordsveen ga bort en sporsele til beste Norsk Elghund Sort og det var NSE J(B)CH SEJV-18 
SEV- 18 NV-19 Ingaleden's Bm Inga E: Unni Bråten Norderud, Frank Erling Norderud 
V.I.P doogfood sponset utstillings BIS, BIR og BIM med forsekker og sele og leiebånd.  
 
BIS Hokksund utstillingen 2020: 
BIS 1 N(J)CH N UCH R-F Rexis E: Miroslav Stepanov 
BIS 2 NSE J(B)CH SEJV-18 SEV- 18 NV-19 Ingaleden's Bm Inga E: Unni Bråten Norderud, Frank Erling 
Norderud 
BIS 3:N SE(J)CH Kolarbergets Kasko E: Anders Nyhuus, Hanne Lian Nyhuus 
 
 
 
 
Ellen N. Tråen (sign.)              Tor Klokseth (sign.)  Ola Narverud (sign.) 
 
   

http://www.bmwear.no/


 
 
 
 
Jan Tore Fuglerud (sign.) Guro Kolbjørnsrud (sign.) Tina Andreassen (sign.) 


