
 
 
Årsmelding Buskerud Elghundkubb 2021 
 

I. Organisasjon. 
 
Styret: 
 
Leder    Haakon F. Borgen 
Nestleder   Tor Klokseth 
Sekretær   Guro S. Kolbjørnsrud 
Kasserer   Jan Tore Fuglerud 
Leder jaktprøveutvalg Svein Brattås 
Leder Utstillingsutvalg: Tina Andreassen/Anders Nyhuus 
1. varamedlem  Anders Nyhuus 
2. varamedlem  Magnus Garaas 
 
Valgkomite 
 
Leder:    Lars Tuttanrud 
Medlem:   Espen Gravermoen 
Medlem:   Håkon Midtskogen 
 
Revisorer 
 

Asbjørn Nubberud 
Kåre Molia 

 
Utstillingskomite 
 
Tina Andreassen, Nils Bjerke, Per Green og Anders Nyhuus.  
 
Jaktprøveutvalget 
 
Svein Brattås, Finn Ole Bamrud, Nils Bjerke, Ellen N. Tråen, Anders Nyhuus, Herbrand 
Skriudalen, Geir Erland Kolbjørnsrud, Lars Inge Skatvedt og Tor Klokseth. 
 
Prøveleder sporprøver 
 
Finn Ole Bamrud 
 
Prøveledere løshundprøver 
 
Kongsbergprøva 2 dags samlet  Herbrand Skriudalen 
Flesbergprøva  1 dags samlet  Tor Klokseth 
Buskerudprøva 2 dags separat  Geir Erland Kolbjørnsrud 
Ringeriksprøva 1 dags separat  Ellen N. Tråen, Svein Brattås 



Prøveleder bandhund 
 
 Nils Bjerke 
 
Medlemsregister 
 
Magnus Garaas. Klubben hadde per 31.12.21 totalt 438 medlemmer. 
 
Webmaster 
 
Anders Nyhuus 
 
Sauedressur 
 
Christian Frøislie 
 
Det er utstedt til sammen 33 førstegansbevis og 19 fornyelser.  
 
 

1.1. Styrets aktiviteter 
 
Det er avholdt 6 styremøter i løpet av året. Grunnet COVID-19 restriksjoner er de fleste 
styremøter avholdt som elektroniske fjernmøter. I tillegg har styret hatt elektronisk 
kommunikasjon på mail, telefon og via felles chat-gruppe for styrets medlemmer.  
 
Til tross for mange COVID-19 restriksjoner har klubben greid å gjennomføre alle planlagte 
arrangementer i løpet av året, men med strenge smittevernsrutiner på samletprøver og 
utstillinger.  
 
Klubben søkte i mai 2021 om NM Løshund 2024 og Ungdoms – NM 2023, og klubben ble 
etter vedtak i forbundsstyret tildelt arrangementet. Arbeidet med NM er vedtatt at skal 
håndteres av en egen arbeidsgruppe/komite, og leder for jaktprøveutvalget har begynt arbeidet 
med å sette sammen denne. Arbeidsgruppa har p.t gjennomført et møte. Disse arrangementene 
vil kreve en betydelig innstats fra klubben i årene som kommer, da det er et ressurskrevende 
arrangement. Styret er trygge på at klubben er godt rustet til å håndtere disse arrangementene, 
men det er påregnelig at den normale prøveaktiviteten i de aktuelle arrangmentsårene vil bli 
noe mindre da arrangementet vil legge beslag på et betydelig antall prøveterreng i 
arrangementsåret.  
 
Christian Frøislie har også i år hjulet oss med sauedressur. 
 
Tina Andreassen søkte i august 2021 om å bli entlediget fra sin plass i styret og som leder i 
utstillingsutvalget. Styret godkjente søknaden, og Anders Nyhuus trådte inn som fast 
styremedlem og leder av utstillingskomiteen.  
 
Norske Elghundklubbers Forbund har avholdt to ledermøter i løpet av året, hhv 24.03.21 og 
08.01.22, og styrets leder har deltatt i begge. 
 
I januar 2022 mottok styret undrretning om at en av våre medlemmer ble straffedømt for 
ulovlig elgjakt i Sølvverkets skoger på Kongsberg. Styret har i etterkant av dommen mottatt 



en rekke henvendelser fra både egne medlemmer og andre vedrørende saken, og styret 
opprettet følgelig disiplinærsak etter lovnormalens § 4-3, punkt 8, som gir hjemmel for å 
advare eller ekskludere medlemmer som forbryter seg mot loven eller som på annen måte 
oppfører seg på en for klubben skadelig eller uverdig måte. Styret behandlet disiplinærsaken i 
styremøte 31.01.22, og et enstemmig styre besluttet å ekskludere vedkommende medlem. 
Styret ser meget alvorlig på den aktuelle saken, og har derfor også meldt den inn for 
Domsutvalget i NKK for vurdering av videre reaksjoner på et nasjonalt plan 
 

1.2. RS 2021 
 
RS 2021 ble avholdt 24.04.21 som elektronisk fjernmøte. Det var i forkant av RS høy aktivitet 
og engasjment blant klubbene, da en del klubber, herunder Buskerud Elghundklubb, var 
skeptiske til å behandle store saker som nye jaktprøveregler for løshund og banhund, samt nye 
championatregler uten fysisk møte og debatt.  
 
Etter at forbundsstyret presenterte en tilfredsstillende ordning for elektronisk møte, samt at 
forbundsstyret imøtgikk klubbene på noen punkter, ble møtet gjennomført elektronisk 
24.04.21. Fra Buskerud elghundklubb møtte fire delegater;  Haakon F. Borgen, Svein Brattås, 
Tor Klokseth og Guro S. Kolbjørnsrud. Delgatene satt samlet på konferanserom på 
Lampeland hotell for å lette kommunikasjon og avstemming. 
 
Klubben fikk på RS gjennomslag for sin RS-sak om avslbegrensning for hannhunder på 80 
avkom. Saken fikk over 80 % oppslutning ved voteringen. RS vedtok for øvrig nye 
jaktprøveregler for løshung og banhund. Behandlingen av championatsaken ble utsatt nok et 
år og skal til behandling på RS 2022.  
 
Ellen N. Tråen ble valgt inn som vara i forbundsstyret i NEKF. Klubben gratulerer og 
registrerer at hun har i løpet av året har gjort et betydelig og solid arbeid i NEKF.  
 
 
II.  Jaktprøveutvalget  

Jaktprøveutvalget har bestått av Finn Ole Bamrud, Nils Bjerke, Ellen N. Tråen, Anders 
Nyhuus, Herbrand Skriudalen, Geir Erland Kolbjørnsrud, Lars Inge Skatvedt, Tor Klokseth 
og Svein Brattås. 

 

På grunn av covidsituasjonen, har det har bare blitt avholdt et møte. Men vi har hatt en del 
kontakt underveis på telefon og mail.  

 

Sporprøver 

Det har vært et normalt aktivitetsnivå i klubben med tanke på blod- og fersksporprøver. Det 
ble arrangert samlet blodsporprøve 8. mai med 7 deltagere. I tillegg har det blitt gått 21 
blodsporprøver og 25 fersksporprøver. Finn Ole Bamrud har vært ansvarlig for sporprøvene. 

 

 



 

Bandhund 

For første gang er det arrangert bandhundprøver i BEHK. Det er gjort i et samarbeid med 
bandhund medlemmer fra Vestfold EHK. Prøveledelsen har bestått av Kari Skjæuff Kihle 
som NKK-representant fra Vestfold og Nils Bjerke som prøveleder fra Buskerud. Det startet 3 
hunder på prøvene. Alle hundene var påmeldt tidlig, men tørt vær og fravær av vind i hele 
sommer og tidlig høst gjorde at det drøyde før det var forhold til å gå ut. Resultatmessig er vi 
godt fornøyd. Alle hundene var i terreng det var elg i. Det endte med en 1. premie (79 poeng), 
en 2. premie (67 poeng) og en 0. premie (12 poeng). Det er veldig moro når vi arrangerer 
prøver for første gang at det er en ung gutt på sin første prøve som vinner. To av hundene var 
NES og en NEG. 

Videre er det en spennende utvikling i bandhund miljøet der det blir flere og flere i området 
som prøver seg på denne jaktformen. Vi ser dette spesielt ved oppmøtene på ringtreningene i 
Vikersund, der det møter opp flere og flere med svarthunder.  

Det ble også arrangert bandhundkurs i samarbeid med Telemark EHK på Trovassli i starten 
av august. Her var det 31 deltakere fra hele Sør-Norge. Lørdagen gikk til gjennomgang av 
prøveregler og litt snakk om temaet "fra valp til champion". Magnar Nordsveen og Marit 
Sande loset oss godt igjennom dette. Sosialt samvær ved mye hundeprat på kvelden ble avløst 
av tur i skogen i områdene rundt Morgedal på søndag morgen. 9 hunder med førere, mentor 
og noen spente kursdeltakere som ennå ikke hadde egen hund, strøk til skogs i flott vær. Etter 
3-4 timer var alle tilbake og kunne melde om spennende opplevelser (alle gruppene hadde hatt 
kontakt med elg/hjort) og mye god læring. 

Nils Bjerke og hans Holtehagen`s Arwen vår vår deltager i NM bandhund som ble arrangert 
av Østerdalen EHK. De oppnådde 68 poeng dag 1, men kom ikke for elg dag 2.  

 

Løshund 

For første gang arrangerte vi samlet prøve i september. Tor Klokseth var prøveleder, og 
Lampeland Hotell var base.  11 hunder deltok på prøve 18. september. 6 hunder gikk til 
premiering, 5 førstepremier og 1 andrepremie. Prøvevinner ble NO47380 Cava, eier Ole 
Magnus Klokseth, med 88,5 poeng.  Arrangementet var vellykket, og vi satser på å gjøre dette 
til en tradisjon videre. 

Kongsbergprøva ble avholdt 12. – 13. november Herbrand Skriudalen var prøveleder for 13 
deltagende hunder. 10 hunder oppnådde 1. premie første dag.  Etter dag 2 sto 4 hunder igjen 
med 1. premie. Vinner av prøven ble SE55366/2016 Rödebuans Grym, med hele 188,5 poeng. 

2 dagers separatprøve ble arrangert fram til jul, og hadde 8 deltagere. Kun 1 hund fikk 1. 
premie, og det var NO53067/18 Losklangen`s C-Pixi, eier Hans Olav Sandum, med 163,5 
poeng.  Geir Erland Kolbjørnsrud har vært prøveleder. 

1 dags separatprøver har blitt arrangert fra september til januar. 62 hunder var ute på prøve, 
og 9 prøver har blitt overført fra 2-dagers-prøvene. Samlet premieliste består dermed av 72 
hunder. Resultatet ble 40 stk. 1.premier, 3 stk. 2. premier og 5 stk. 3.premier. Prøvevinnere 
ble NO35828/21 Skinnemoen`s Elliot, eier Tore Kristian Syverstad, og NO41571/19 ON 



Leni, Eier Thorleif Bergan. Begge hundene oppnådde 94 poeng. Ellen N. Tråen og Svein 
Brattås har vært prøveledere. 

Vi har til sammen gjennomført 115 dommerdager. Det må sies å være veldig bra, og er 
ganske sikkert mer enn noen gang tidligere i klubbens historie. Vi har mange nyutdannede 
dommere, og håper å kunne opprettholde høyt aktivitetsnivå også i 2022. 

Ungdomsmesterskapet løshund ble arrangert som et samarbeid mellom Hallingdal og Valdres 
Elghundklubb og Vestoppland Elghundklubb. Vår deltager var Jenny Skriudalen og 
NO35184/18 ON Kvikk. På grunn av noe lettbeint elg ble det bare 48 poeng, og en 9. plass.  

Nye championater 

Eier Hundens navn Regnr. NJ(L)CH NJ(B)CH NUCH 

Bjørn Veien Gampeløkken`s D-Mikke NO59764/18 x     
Hans Olav Sandum Losklangen`s C Pixi NO53067/18 x     
Leif, Julie, Kristian Eidal RF Ekko NO43808/19   x x 
Nils Olav Rislå Skinnemoen`s Storm NO36696/20 x     
Kolbjørn Eidal Sjulstadfossens Buster NO30160/19 x     
Sondre Eidal  BS Kaisa av Jeskefjell NO41782/19 x     
Espen Gravermoen Max NO57125/17 x     
Lars Tutanrud Aro NO56919/17     x 
Thorleif Bergan ON Leni NO41571/19 x     
Erik Mathiassen Iverkammen's Balder NO38121/19 x     
 
 

IV. Utstillingsutvalget 

Året 2021 ble nok et vanskelig år å holde utstillinger. Mange restriksjoner å forholde seg til, 
så vår vinterutstilling i januar ble avlyst. 

Vi var heldige å kunne avholde vår årlige utstilling i mai. Det var strenge regler for antall 
personer og avstand, men det ble en bra dag i flotte omgivelser på Horne skolen i Hokksund. 

Det var 140 påmeldte, så det ble lagd 2 store ringer. 

Vi retter en stor takk til dommere Terje Lindstrøm og Per Kristian Andersen som ville dømme 
for oss denne dagen. 

Vi ble anbefalt av NKK å ikke holde BIS ring da dette gjør at det blir enda flere unødvendige 
kontakter. 

 

 



Jämthund: 

BIR - BEST I RASE 

Haresjøen's G- E Rajo 

EIER: 

Tom Ingar Johansen 

BIM - BEST I MOTSATT KJØNN 

Tjennslias L-g Anni 

EIER: 

Christopher Linnerud 

Norsk Elghund Svart: 

BIR - BEST I RASE 

Fort Hjort Sota 

EIER: 

Tor Helge Storevik 

BIM - BEST I MOTSATT KJØNN 

Børvelia's T-balto 

EIER: 

Håvard E Stokkerud 

Norsk Elghund Grå: 

BIR - BEST I RASE 

R-f Rexis 

EIER: 

Miroslav Stepanov 

BIM - BEST I MOTSATT KJØNN 

K-b Senja Av Jeskefjell 



EIER: 

Linn Langset 

Det ble holdt ringtreninger i Numedal og Vestfossen før vår utstilling i Hokksund, i tillegg til 
fast ringtrening på Vikersund i regi av Bjørn Erik Nes og Anders Finnerud. 

Takk til de som gidder å ta seg tid til å arrangere dette, da det hjelper våre medlemmer til å få 
vist frem våre håpefulle på en best mulig måte. Noe som blir kommentert av dommere at vi 
har blitt flinkere til. 

Mvh Utstillings komiteen. 

 
    


