
Årsberetning for avd. Midt-Hedmark 2016 

Styrets sammensetning i perioden 01.01. – 09.03.2016 
Leder: Hege Nordeng 

Medlem: Trond Bjørnar Nilsen 

Medlem: Edgar Johnsrud 

Medlem: Kathrine Høvik 

Medlem: Inger Helene Sørli  

Medlem: Frøydis Helen Holm 

Vara: Øystein Klevsgård 

Styrets sammensetning i perioden 10.03. – 31.12.2016 
Leder: Trond Bjørnar Nilsen 

Medlem: Hege Mari Lokheim 

Medlem: Edgar Johnsrud 

Medlem: Inger Helene Sørli 

Medlem: Kathrine Høvik 

Medlem: Anne Dufseth 

Vara: Øystein Klevsgård 

Oppgaver og aktiviteter 
- Møter: Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden inkludert konstitusjonsmøtet etter 

årsmøtet. Det er også saker som er løst på e-post/telefon. 

- Avdelingen deltok ikke på Retrieverklubbens kontaktmøte ved Gardermoen i januar på grunn 

av sykdom.  

- På Generalforsamlingen i mai deltok leder.  

- Webredaktør har deltatt på webkurs på Gardermoen i regi av hovedklubben i forbindelse 

med etablering av ny webside. 

- Høringer: Avdelingen har gitt tilbakemelding og innspill på flere høringer i løpet av året 

o Innspill til endringer i jaktprøvereglementet 

o Innspill til høring på nye regler vedrørende blodspor/elitespor 

o Innspill til høring på nytt regelverk i rallylydighet 

- Blodspor: Avdelingen har arrangert ordinære blodsporprøver 19. juni og 21. august, samt 

bevegelige blodspor- og fersksporprøver i Romedal. 

Faste sportreninger hver tirsdag ved Brynsåsen med godt oppmøte i sommerhalvåret og i 

mai ble det arrangert blodsporkurs. 

I september arrangerte klubben klubbmesterskap i blodspor. 

- Miljøtreninger har foregått på Hias i Hamar hver mandag og ca. en gang i måneden ved 

Skogmuseet i Elverum med godt oppmøte. 

- Utstilling: Avdelingen har gjennomført sin årlige, terminfestede utstilling 11. juni og har 

gjennomført kurs/veiledning/trening i utstillingsteknikk i forbindelse med miljøtreningene. 

Fra 1. juni og et par onsdager ble det også arrangert trening i Brumunddal med hovedvekt på 

utstilling – som forberedelse til klubbens utstilling på Biri i juni. 



- Jakt: Treningen har foregått ved hytta i Elverum hver onsdag fra mai til september, med et 

opphold under ferien i juli. 

Kurs i jaktlydighet i mai og kurs for kvalifiseringsprøve i august er gjennomført ved klubbens 

treningsområde i Elverum. 

I alt tre bevegelige jaktprøver i begynnerklassen (BK) og kvalifiseringsprøve for 6 deltagere er 

avholdt i løpet av sesongen. 

- Andre aktiviteter:  

o Kurs i hverdagslydighet er gjennomført 

o Gratis innetrening for medlemmer på Bokrudstad i Brumunddal fra desember – mars. 

Åpent for ikke-medlemmer mot betaling. 

o Allsidighetscup, avdelingens mest allsidige retriever er kåret og alle deltagere har fått 

en oppmerksomhet. 

- Medlemsblad: Klubbens medlemsblad er utgitt med to nummer i løpet av året. Et på nyåret 

og et på høsten. Bladet har hatt mellom 28-32 sider og trykkes hos LOS Digital i Larvik etter at 

Tunet i Elverum kommune avsluttet sin trykketjeneste. Det er stort sett medlemmene som 

bidrar med stoff til bladet og det er ønskelig at flere er delaktige med å komme med stoff til 

Voffrevyen. Redaktør har vært Ann Kristin Stenshjemmet. 

- Avslutning for styret, komiteer og medhjelpere til klubbens arrangement: Året ble avsluttet 

med pizza og sosial samling på Peppes i Hamar for styret og de som har bidratt spesielt som 

medhjelpere på klubbens prøver, utstilling og andre arrangement i løpet av året. 

Jaktkomiteen 

 

Bildet: Disse besto kvalifiseringsprøven som ble arrangert i september. 

Jaktkomiteen dette året har bestått av Perly Berge og Inger Helene Sørli. 

Trening 

Vi har hatt faste treningsdager ved hytta i Elverum på onsdager, med unntak av et opphold i juli 

(fellesferien).   

Kurs  

Kurs i jaktlydighet: 27. – 30. mai gjennomførte Hamar og omegn hundeklubb kurs i jaktlydighet i 

samarbeid med avdeling Midt-Hedmark. Eva Bodfäldt fra Sverige var instruktør. Klubben stilte 

terreng og materiell til disposisjon, mens HOHK var administrativt og økonomisk ansvarlig. 



Kvalifiseringsprøvekurs: Til sammen 7 ekvipasjer deltok på 2 kvelder med intensivt kurs for innlæring 

av momenter til kvalifiseringsprøven.  Kurset ble avsluttet med kvalifiseringsprøve for de som ønsket 

det. 

Prøver og konkurranser 

Bevegelig prøve, BK: Det ble arrangert i alt 3 bevegelige prøver i løpet av året (2.05, 15.06 og 7.09). 

Til sammen hadde vi 19 påmeldt og 15 startende på de tre prøvene. 11 ekvipasjer ble premiert, 

hvorav 5 fikk førstepremier. Disse fikk klubbens snapseglass som et minne om vel gjennomført prøve. 

Dommere på prøvene var Asbjørn Kristiansen og Magnus Ånsløkken. 

Klubben arrangerte kvalifiseringsprøve for 6 deltakere i august. 

Hytta ble ryddet og vasket ut for sesongen 18. september. 

For jaktkomiteen 

Inger Helene Sørli 

Blodsporkomiteen 

 

Bildet: Fra klubbmesterskapet i Brynsåsen. 

Komiteen har bestått av Edgar Johnsrud og Hege Nordeng.  

Vi har hatt møter og e-post kommunikasjon. 

Det har vært blodsportrening hver tirsdag i sesongen, med sporlegging på mandager. Sporkurs ble 

holdt i mai.  

Vi har hatt 2 ordinære blodsporprøver, bevegelige prøver og fersksporprøver. 

Klubbmesterskap ble avholdt i Brynsåsen. Britt med sin hund Puma (labrador) ble klubbmester. 

Sporkomiteen takker alle for en fin sesong. Tusen takk for god hjelp til sporleggere, dommere og alle 

de andre hjelperne.  

For sporkomiteen 

5.02.2017 

Edgar  



Utstillingskomiteen 

 

Bildet: Fra utstillingen på Gjøvik, der Alexa Brown fra Irland var dommer. Foto: Nina Jørgensen. 
 
Komiteen har i 2016 bestått av Kathrine Høvik og Wigdis Nordlien. 
 
Vi avholdt vår terminfestede utstilling 11.juni 2016,  i samarbeid med avd. Gjøvik/Lillehammer som 
en dobbeltutstilling over 2 dager.  Utstillingen ble avholdt på Biri, en idyllisk plass som vi gjerne skulle 
kommet tilbake til - stort, fint grøntareal, kort vei til parkering, kiosk og toaletter.  Stor takk til vår 
naboavdeling som sørget for et flott sted å være og for god og gjensidig hjelp. 
 
Vi hadde totalt 109 voksne hunder og 20 valper påmeldt.  Dommere var Catherine Collins og Alexa A. 
Brown, begge fra Irland.  Vi kunne ønsket oss flere påmeldte hunder, men det er hard konkurranse 
om påmeldingene når det er utstillinger hver helg, sånn er det bare.   
 
I 2017 vil utstillingen bli avholdt 13. august, dobbelutstilling med NJFF i Elverum.  Ikke helt avklart 
hvor vi skal ha vår utstilling enda, men vi sikter oss inn mot Løtenområdet. 
 
Vi vil benytte muligheten til å takke alle medhjelpere for god hjelp og takker også for alle 
gavepremier som ble gitt. 
 
Utstillingskomiteen 
 
 



Miljøtrening 

Miljøtrening for retrievere ved Skogmuseet i Elverum 

Miljøtreningen har foregått på parkeringsplassen ved Skogmuseet i Elverum. 

Treningen har blitt annonsert i Voffrevyen, på facebooksiden til klubben og retrieverklubbens 

hjemmeside.  Av og til er det laget plakater hengt opp hos dyrlegene i Elverum. 

Gruppa har hatt 9 treningssøndager i 2016 – ca. 2 timer per gang. 

I forbindelse med treningen før jakt- og fiskedagene i august, hadde vi ei utvidet miljøtrening der vi 

trente hovedsakelig for utstilling. 

Miljøtreninga i Elverum har vært godt besøkt, alt i fra 5 – 20 ekvipasjer. Besøkene har vært litt 

væravhengig. Vi har hatt besøk av en trofast gjeng, men mange andre hunder og eiere har også vært 

innom oss i året som har gått. Hovedsakelig har nok Golden retrieveren vært hunden vi har sett mest 

til som klubbens største rase, men vi har faktisk hatt alle retrieverrasene representert. 

Flere har gitt uttrykk for at miljøtreningene har vært både trivelige og lærerike. Mange er med også i 

andre klubber, men synes det er fint med trening bare for retrievere i egen raseklubb. Det har 

kommet mange ønsker om at disse treningene vil fortsette også i 2017. 

Elverum, mars 2017 

Ann Kristin Stenshjemmet 

Miljøtrening ved Hias på Hamar 
Det har også i år vært miljøtrening hver mandag på Hamar ved Hias i Ottestad, med unntak av ferier 

og fridager (følger skoleruta).   

Miljøtreningen har hatt god oppslutning gjennom året. Treningen er åpen for både medlemmer og 

ikke-medlemmer og alle raser kan komme.  

Frøydis Holm 


