
 

Informasjon om 

 

 

En områdeklubb som er tilknyttet  

 

 

Norges eldste hundeklubb med rundt 400 elghund 

interesserte medlemmer. 

 

 



Klubbens formål som er nedfelt i klubbens vedtekter.  

 har til formål å ivareta elghundens og 

elghundeeiernes interesser, samt å bidra til å fremme 

positive aktiviteter med hund og hundesport. 

 

 skal også arbeide for etisk riktig 

behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, 

både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og 

rasenes sunnhet.  

 

 ønsker å oppnå dette formålet ved at 

klubben setter i verk tiltak og utfører aktiviteter og 

arrangementer som ivaretar dette. 

 

Styret i   for 2020 er: 

 

Styreleder:   Ole Anders Stenby   952 95 253 

Styrets nestleder: Rune Pettersen   414 58 318 

Kasserer:   Kari Mikkelrud   906 62 455 

Sekretær:  Endre A. Stakkerud  905 99 920 

Styremedlem:  Roar Bognerud   906 22 731 

Styremedlem:  Sandra Henriksen   930 49 831 

Varamedlem:  Bendick Emdal Kristiansen 911 64 926 

 



Leder løshund komiteen:  Ole Anders Stenby   952 95 253 

Leder bandhund komiteen: Ellen Krogstad   915 50 584 

Leder Nordmarksprøven:  Bjørn Breen    907 85 071 

Leder utstillingskomiteen: Tony Kvåle    901 68 399 

 

Kontaktinformasjonen for styret og utvalg finner du på 

  sin hjemmeside: https://www.ooehk.no/ 

 

 gjennomfører årlig følgende aktiviteter for 

å fremme elghunden i vårt område: 

 

- Vårutstillingen i mars måned. 
- Medlemsmøter for å samle medlemmene for 

premieutdeling og få påfyll av elghundfaglig 
informasjon. 

- Ringtrening for å lære hundeførere og hunder hvordan 
hunden best viser seg frem i utstillingsringen. 

- Jaktprøver: 
o Nordmarksprøven, som er Norges eldste jaktprøve 

for elghunder 
o Unghundprøve, for unge løshunder under 2 år. 
o Dameprøven, for kvinnelige elghundførere. 
o Brecomprøven, 2 dagers løshundprøve. 
o Separatprøver, bandhunder og løshunder. 
o Klubbkamp mot FOØ EHK, bandhundprøve.  

- Godkjenningsprøver for hunder og eiere for å være 
godkjent ettersøksekvipasje av skadd vilt 

- Ettersøkskurs, grunnkurs og videregående for de 
kommunale ettersøksjegerne. 

https://www.ooehk.no/


  er en lokal områdeklubb i Norske 

Elghundklubbers Forbund og har sitt virkeområde i fylkene 

Akershus og Oslo. I tillegg kommunene Lier, Hole, Hurum, 

Røyken og deler av kommunene Drammen, Nedre Eiker og 

Ringerike i Buskerud fylke begrenset i sør av 

Drammensfjorden og i vest av Drammenselven opp til 

Tyrifjorden og dennes vestside frem til Hønefoss. Videre i 

retning Jevnaker. 

 



  

Aktivitetsplan 2020. 

Januar:  Separatprøver løshund. 

Februar: Ringtreningskurs tre kvelder på Innlandet hundesenter i 

Leirsund  Årsmøte i Bjørkesalen på Aalgaard i Sørum, 27. 

februar 

Mars:  Vårutstillingen i Nes Ridesenter på Årnes 7. mars. 

April: Premieutdeling etter sesongens jaktprøver. 

April…….. Ringtreningskvelder for medlemmene forskjellige steder i 

klubbens aktivitetsområde 1 kveld i måneden. 

Mai -Okt. Blodsporprøver, Fersksporprøver med autorisasjon av 

ettersøksekvipasjer. Elgsporprøver for hunder som skal gå 

jaktprøve i Sverige 

Juli.….. Bandhundprøver separatprøver 1-dags og 2-dagers.                                                 

Klubbkamp for bandhund sammen med Follo og Østfold 

Elghundklubb og Bärgslagen Elghundklubb fra Sverige. Denne 

gjennomføres som en 1 dags bandhundprøve. 

September: Unghundprøven for hunder under 24 måneder, 14. og 15. 

september.  

Dameprøven, løshundprøve for kvinnelige hundeførere, 16. 

september. 

November: Nordmarksprøven, 2 dagers samlaprøve, 2. og 3. november.                                     

 Nannestadprøven, 2 dagers samlaprøve, 30. november og 1. 

desember. 

August….. Separat løshundprøver 1-dags og 2-dagers, i perioden 21. 

august til 31. januar. 



 

Innmeldingsskjema 2020. 

Ønsker du å bli medlem i   kan du sende 

oss en epost eller ringe en av styrets medlemmer 

Som medlem i  får du mulighet til å delta 

i klubbens mange medlemsaktiviteter for fremme av 

elghunden og elghundarbeidet 

For å melde deg inn i  trenger vi 

følgende opplysninger: 

Fornavn: _______________________________________________ 

Etternavn: ______________________________________________ 

Postadresse _____________________________________________ 

Fødselsdato: ____________________________________________ 

Epostadresse: ___________________________________________ 

Mobiltelefon: ___________________________________________ 

Send disse opplysningene til `s kasserer: 

Kari Mikkelrud,  mobiltelefon.: +47 906 62 455,  

epost: kari@mikkelrud.no 

 

 



 
 

 

For de av dere som er mer interessert i elghundarbeidet og 

elghundavlen spesielt tilbyr  deg også 

mulighet til å utdanne deg som: 

 

Jaktprøvedommer: 

 

- Bandhund 
- Løshund 
- Blodspor 
- Ferskspor 

 

Ettersøksjeger. 

 

Vi ønsker deg velkommen til en meningsfull aktivitet 

sammen med gode kammerater i  
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