
Årsberetning for avd. Midt-Hedmark 2017 

Styrets sammensetning i perioden 1.01. – 8.03.2017 
Leder: Trond Bjørnar Nilsen 

Medlem: Hege Mari Lokheim 

Medlem: Edgar Johnsrud 

Medlem: Inger Helene Sørli 

Medlem: Kathrine Høvik 

Medlem: Anne Dufseth 

Vara: Øystein Klevsgård 

Styrets sammensetning i perioden 9.03. – 31.12.2017 
Leder: Britt Weium 

Medlem: Hege Mari Lokheim 

Medlem: Inger Helene Sørli 

Medlem: Kathrine Høvik 

Medlem: Hanne Martine Haagensen 

Vara: Christian Eidem Olsen 

Vara: Trine Rolid Eidem 

Oppgaver og aktiviteter 
Møter: Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden inkludert konstitusjonsmøtet etter årsmøtet. 

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

Avdelingen deltok på Retrieverklubbens kontaktmøte ved Gardermoen i januar.  

På Generalforsamlingen i mai deltok leder og sekretær.  

Høringer: I løpet av året har avdelingen gitt tilbakemelding på følgende høringsdokumenter 

- Endring av jaktprøvereglementet 

- Utkast til nytt viltsporreglement 

Blodspor: Avdelingen har arrangert 2 ordinære blodsporprøver, samt bevegelige blodspor- og 

fersksporprøver i Løten.  

Faste sportreninger har vært gjennomført sammen med Dachshundklubben på mandager ved 

Rokosjøen. Klubbene hadde ansvar for hver sin trening annenhver uke. Treningene foregikk fra mai 

og ut i september og har hatt godt oppmøte. 

Årets planlagte blodsporkurs måtte dessverre avlyses på grunn av sykdom. 

Klubbmesterskapet ble «slått sammen» med den ordinære prøven i august. De av klubbens 

medlemmer som ønsket det, deltok på prøven og konkurrerte i tillegg om tittelen som klubbmester.  

Miljøtreninger har foregått på Hias i Hamar hver mandag. I Elverum har det vært 5 søndagstreninger 

for retrievere ved Skogmuseet. Oppmøtet har vært bra med mellom 5 og 20 hunder.  

 

Utstilling: Avdelingen gjennomførte sin årlige, terminfestede utstilling 13. august og har hatt 

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



Jakt: Treningen har foregått ved hytta i Elverum hver onsdag fra mai til september. Nytt i år har vært 

trening på dagtid fra kl. 12.00 på mandager. Noe som har vært godt mottatt. Onsdagstreningene 

hadde et opphold under ferien i juli. 

Kurs for kvalifiseringsprøve ble gjennomført ved klubbens treningsområde i Elverum i august med 5 

deltakere. En av ekvipasjene gjennomførte og besto kvalifiseringsprøven senere på høsten. 

I alt tre bevegelige jaktprøver i begynnerklassen (BK) er gjennomført i løpet av sesongen.  

I månedsskiftet september/oktober var klubben teknisk arrangør (på vegne av SJK) og arrangerte 

uoffisiell, dobbel Tollingjaktprøve i Mosjømarka. Det var deltakere fordelt på 3 klasser disse to 

dagene.  

Andre aktiviteter:  

- Kurs i hverdagslydighet / valpekurs er gjennomført med Hege Nordeng som instruktør. 

- Allsidighetscup, avdelingens mest allsidige retriever er kåret.  

I år var det Nina W. Nilsen og tolleren Kaisa som gikk av med seieren. 

Medlemsblad: Voffrevyen ble utgitt med to nummer, et på vinteren og et på høsten, som planlagt. 

Bladet blir trykt hos LOS DIGITAL as i Larvik. Redaktør har vært Ann Kristin Stenshjemmet. 

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

pizza og sosial samling på Kafe Øst i Elverum. Styret og de som har bidratt som medhjelpere på 

klubbens prøver, utstilling og andre arrangement i løpet av året ble invitert. 

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

Dugnad 

 
 
Som en del av avtalen med grunneier for å leie terrenget ved Skjulstadtjenna skal det utføres inntil 

20 dugnadstimer ved hytta per år. I år ønsket grunneier husvask og lakkering av gulvet inni hytta. 

Dugnaden ble i hovedsak utført av 2 dugnadslag i løpet av 2 dager. 

Trening 

Vi har hatt faste treningsdager ved hytta i Elverum på onsdager fra mai til ut i september, med 



unntak av et opphold i juli (fellesferien). I tillegg er det gjennomført trening på dagtid, fra kl. 12.00 og 

utover på mandager. 

Kurs  

 
Bildet: Kvalifiseringsprøvekurset 

 

Kvalifiseringsprøvekurs: Til sammen 5 ekvipasjer deltok på 2 kvelder med intensivt kurs for innlæring 

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

det (= 1 deltaker). 

Prøver og konkurranser 

Bevegelige B-prøver, BK: Det ble arrangert i alt 3 bevegelige prøver i løpet av året (24.05, 5.07 og 

10.08). Til sammen hadde vi 21 påmeldt og 20 startende på de tre prøvene. 13 ekvipasjer ble 

premiert, hvorav 5 fikk førstepremier. Disse fikk klubbens snapseglass som et minne om vel 

gjennomført prøve. Dommere på prøvene var Bjarne Holm og Torunn Sørbye. 

Uoffisielle tollingjaktprøver: I månedsskiftet september/oktober var klubben teknisk arrangør av to 

uoffisielle tollingjaktprøver ved Mosjømarka i Løten. I alt 35 ekvipasjer deltok i 3 forskjellige klasser 

(BK, AK og elite) og det ble premiering i alle klasser denne helgen. Arrangementet ga et lite 

overskudd som ble delt mellom avdelingen og hovedklubben, i henhold til avtalen som ble inngått. 

Kvalifiseringsprøver: Klubben arrangerte kvalifiseringsprøve for 1 deltaker i august. I tillegg er 

klubbens kvalifiseringsprøvedommere blitt benyttet ved behov for å gjennomføre kvalifiseringsprøve. 

Hytta ble ryddet og vasket ut for sesongen før elgjakta i september. 

For jaktkomiteen 

Inger Helene Sørli 



Blodsporkomiteen 

 

Bildet: Årets klubbmester i blodspor, Kaja og Tom. 

Komiteen har bestått av: Edgar Johnsrud og Hege Nordeng, styrets representant har vært Hanne 

Martine Lysen Haagensen. 

Vi har hatt flere møter og e-post kommunikasjon. 

Det har vært blodsportreninger annenhver mandag i sesongen, da vi i år har vi delt ansvar med 

Hedmark Dachshundklubb.  Noen la spor på søndag og gikk på mandag. Det har vært godt oppmøte, 

opp til 20 stk på trening. Vi måtte flytte treningene våre fordi vi ikke kunne trene i Brynsåsen lenger.  

Sporkurset i mai ble avlyst på grunn av sykdom. 

Vi har hatt to ordinære blodsporprøver, 18. juni og 27. august, og bevegelige blodspor- og 

fersksporprøve. Vi har i 2017 hatt stor deltagelse på våre ordinær prøver.  

 
Bildet: Prøvevinnere fra blodsporprøven i juni. 

Klubbmesterskap i 2017 hadde 9 deltagende ekvipasjer. Tom Heimastølen og Kaja ble klubbmestere.  

 

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

For sporkomiteen 28. januar 2018 

Hege Nordeng 



Utstillingskomiteen 
Komiteen har i 2017 bestått av Kathrine Høvik, Wigdis Nordlien og Trine Rolid Eidem. 
 
Avdelingen avholdt sin terminfestede utstilling 13.august 2017 på Løten Idrettspark, samme helg som 
NJFF avholdt sin utstilling i Elverum (lørdag).  Det var en flott utstillingsplass, skyfri himmel og en vel 
gjennomført utstilling. 
 
Totalt var 112 voksne hunder og 25 valper påmeldt.  Dommere var Vidar Grundetjern og Eivind 
Mjærum.  Vi kunne ønsket oss flere påmeldte hunder, men det er hard konkurranse om 
påmeldingene når det er utstillinger hver helg, så lenge vi klarer å få til et visst overskudd må vi være 
fornøyd. 
 
I 2018 tar vi sikte på samme helg som i 2017 og vi håper og tror at det blir på samme sted. Dommere 
er allerede invitert og vi gleder oss. 
 
Vi vil benytte muligheten til å takke alle medhjelpere for god hjelp og takker også for alle 
gavepremier som ble gitt. 
 
Utstillingskomiteen  
Kathrine Høvik og Wigdis Nordlien. 

Miljøtrening 

Miljøtrening for retrievere ved Skogmuseet i Elverum 

Miljøtreningen har foregått på 

parkeringsplassen ved Skogmuseet i 

Elverum. 

Det ble bare 5 søndagstreninger for 

retrievere dette året. Oppmøtet er bra 

med mellom 5-20 hunder. I tillegg var 

det en periode i sommer utstillings-

trening på Hamar/Brumunddal.  

Ann Kristin Stenshjemmet 

 

Miljøtrening ved Hias på Hamar 

Miljøtreninga har gått sin gang hele året på mandager. Bra besøkt av mange forskjellige raser.  

Frøydis Holm 


