
Årsberetning for avd. Midt-Hedmark 2019 

Styrets sammensetning i perioden 1.01. – 5.03.2019 
Leder: Britt Weium  

Medlem: Hege Mari Lokheim 

Medlem: Inger Helene Sørli 

Medlem: Hanne-Martine Haagensen 

Medlem: Knut Tore Abrahamsen 

Vara: Børre Skarstein 

Vara: Christian Eidem Olsen 

Styrets sammensetning i perioden 6.03. – 31.12.2019 
Leder: Britt Weium 

Medlem: Hege Mari Lokheim 

Medlem: Inger Helene Sørli 

Medlem: Knut Tore Abrahamsen 

Medlem: Hanne Martine Haagensen 

Vara: Tone Merete Berg 

Vara: Børre Skarstein 

I september 2019 trakk Knut Tore Abrahamsen seg fra sitt verv som styremedlem og Tone Merete 

Berg gikk inn som styremedlem i hans fravær.  

Oppgaver og aktiviteter 
Medlemsstatus og økonomi: Ved utgangen av 2019 hadde avdelingen 204 medlemmer hvorav 183 

var hovedmedlemmer og 2 var vervet av oppdretter (betaler 0,- til avdelingen første året).  

Økonomien i avdelingen har vært god og arrangementer har generelt gått med overskudd. Heldigvis 

ble vi i liten grad berørt av avlyste arrangement på grunn av hundesykdommen i fjor høst. Etter 

pålegg fra NKK ble vår siste bevegelige B-prøve i jakt avlyst og deltagerne fikk tilbakebetalt sin 

påmeldingsavgift. Økonomi blir for øvrig gjort detaljert rede for i regnskapet for 2019. 

Avdelingen har fått godkjente prøveledere til tollingjaktprøve og B-prøve. 

Møter: Det har vært avholdt 9 styremøter inkludert konstitusjonsmøtet etter årsmøtet og 1 møte 

med komiteene. Enkelte saker er også løst over e-post/telefon eller via messenger. 

Avdelingen deltok på Retrieverklubbens kontaktmøte. På Generalforsamlingen i 2019 deltok leder og 

sekretær. Utover dette har vi deltatt med våre representanter på planleggings- og evalueringsmøte i 

forbindelse med WT i pinsen. Vi har også hatt en deltager på prøvelederkonferansen i mai. 

Svar på høringer og andre innspill som er sendt til hovedstyret i løpet av året  

I løpet av året har avdelingen gitt tilbakemelding på følgende: 

- Høring på nytt reglement for blodspor 

- Regler for championat i viltspor 

- Saker til Generalforsamlingen i NRK 



Aktiviteter: Aktivitetskomitèene gjør rede for sine aktiviteter i egne rapporter. I tillegg til deres 

arrangementer er det avholdt kurs i grunnferdigheter og gjennomført et utstillingskurs.  

I samarbeid med naboavdelingene; Gjøvik og Lillehammer, Kongsvinger og omegn var avdeling Midt-

Hedmark teknisk arrangør for WT i forbindelse med pinsearrangementet. 

Medlemsinformasjon: Voffrevyen ble utgitt med 1 nummer på våren. Redaktør har vært Ann Kristin 

Stenshjemmet. Utover dette er det sendt ut informasjon på e-post til medlemmene før 

sommerferien og til jul. I forbindelse med siste utsendelse ble det også medlemmene invitert til å 

komme med innspill på aktiviteter. Det var dessverre lav svarprosent på undersøkelsen så den ga oss 

derfor lite svar på hva medlemmene ønsker av aktiviteter. 

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

pizza og sosial samling på Peppes i Hamar. Styret og de som har bidratt som medhjelpere på 

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

Årsrapport for jaktkomiteen 
Jaktkomiteen dette året har bestått av Perly Berge og Hanne-Martine Haagensen. Ronny Lillebakken 

kom inn i komiteen fra juni og overlappet Inger Helene Sørli ut året. 

Dugnad 
I år ble det ikke gjennomført dugnad på hytta. 

Trening 

Vi har hatt faste treningskvelder 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 fellestrening på dagtid på 

torsdager. Medlemmer med «nøkkelavtale» har hatt egen nøkkel til bommen og brukt vei og trent 

uavhengig av fastsatte treningsdager. Det ble i tillegg avholdt en treningssamling i august for 

medlemmer med kvalifiseringsprøve. 

Jaktkurs  

Det har i løpet av året vært gjennomført apporteringskurs, kurs i vannarbeid og grunnleggende 

jaktkurs med 4–8 deltagere på hvert kurs. Bilde under: Fra kurset i vannarbeid 

 
 

Prøver og konkurranser 

Jaktcup: I år gjennomførte avdelingen jaktcup over 6 kvelder/poster, fordelt fra mai til september, 



med stor suksess. Cupen hadde 32 deltakende ekvipasjer i til sammen tre klasser. Takk til Tone 

Merete og Kirsten som var primus motor for arrangementet. Bildet under: Fra en av cupkveldene. 

 

Bevegelige B-prøver, BK: Det ble arrangert 1 bevegelig prøve i år. Det var 8 påmeldt/startende og 3 

av disse ble premiert. Dommer på prøven var Morten Egeberg. Planlagt prøve i september ble med 

pålegg fra NKK avlyst på grunn av hundesykdommen.  

Tollingjaktprøver: 8. og 9.  august ble det gjennomført dobbel tollingjaktprøve ved Skjulstadtjenna i 

Elverum. Vi hadde deltagere i alle klasser. Anne Hevring Karlström fra Sverige var dommer. Det 

deltok til sammen 29 ekvipasjer disse 2 dagene og 11 av disse ble premiert. 

 
Bildet: Deltagere på tollingjaktprøven sammen med dommer Anne Hevring Karlström. 

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

Jaktkomiteen 

 

 



Årsberetning utstillingskomiteen 2019 
Komiteen har i 2019 bestått av Raymond Pedersen, Siw-Hilde Holmen og Wigdis Nordlien. 
 
Vi avholdt vår terminfestede utstilling 11.august 2019 på Løten Idrettspark, samme helg som NJFF 
avholdt sin utstilling i Elverum (lørdag).  Vi hadde en flott utstillingsplass og en vel gjennomført 
utstilling, selv om værgudene ikke var på vår side. 
 
Vi hadde totalt 139 voksne hunder og 43 valper påmeldt.  Dommere var Riitta Niemelä og Viveca 
Lahokoski.  Påmeldingstallene var høyere enn vi har hatt på mange år og det økonomiske resultatet 
ble meget bra. 
 

 
Bildet: Fra utstillingen i Løten, BIS-ringen. 
 
I 2020 tar vi sikte på samme helg som i 2019, utstillingen 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. 
 
Det har også vært avholdt handler-/utstillingskurs i regi av styret i 2019. 
 
Utstillingskomiteen 
 

Årsberetning fra sporkomiteen 
Komiteen har bestått av: Edgar Johnsrud, Trond Bjørnar Nilsen og Hege Nordeng, styrets 

representant har vært Børre Skarstein. 

Vi har hatt flere møter og e-post kommunikasjon. 

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

Dachshundklubb.  Noen la spor på tirsdag og gikk på onsdag. Det har vært bra oppmøte, opp til 20 stk 

på trening. 

Sporkurset i mai hadde 5 (to delte en plass) deltagere, flere av deltagerne har gått opp til prøver.  

 



 
Bildet: Fra blodsporkurset 

Vi har hatt 2 ordinære blodsporprøver, bevegelige prøver og bevegelig fersksporprøve. Vi har i 2019 

hatt stor interesse for våre ordinær prøver, vi har dessverre måtte si nei til mange da vi ikke har hatt 

kapasitet til å legge så mange spor. Elite klassen tar mer tid og krever mye mer terreng, så vi har hatt 

10 elitespor og 15 åpenklasse spor per prøve. 

Klubbmesterskap i 2019 ble ikke noe av pga hundesykdommen denne høsten. 

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

dommere. 

For sporkomiteen 24. februar 2020 

Hege Nordeng 


