
Årsmelding Utstillingskomiteen Hedmark Elghundklubb 2021.

Først og aller fremst ønsker jeg å takke alle bidragsytere for dette året. Om du er utstiller, dommer,
funskjonær eller sponsor, takk for det samarbeidet vi har hatt i år. Ingenting hadde gått om ikke dere
hadde lagt innsats i det og forholdt dere til retningslinjene satt av klubben og NKK. Takk for
tålmodigheten. Tusen takk til dere alle.

I januar avholdt vi den tradisjonelle «Trysilutstillinga» med John Smedbakken og Oscar Nilssen som
dommere. Arild Berget dømte for øvrig valper. Vi hadde 114 påmeldte hunder. Vi takker oppdrettere i
Trysil for jaktprøvestartene de ga klubben i gavepremier til denne utstillingen. BIS 1 denne dagen ble
den Karelsk bjørnhunden Seljeskogen's Ria Ruuska. Eier: Arild Johan Johannesen. Vi gratulerer!

Vår «erkegamle» utstilling på Rena utgikk som følge av COVID 19 pandemien.

August måned betyr som regel ei langhelg på Prestøya med masse hundefolk, en stor arena for
klubben å markedsføre seg og lukta av gjeddeburgere. Men i år var det stille på Prestøya. Men vi la
inn en søknad til NKK om å få avholde utstilling i Regi av HEHK sammen helg. Vi avholdt denne
utstillingen i Hernes med 144 hunder påmeldte. Dette skulle bli klubbens første utstillingen under
pandemien og klubbens første utstilling hvor alt skulle gjøres litt annerledes. Vi satte oss godt inn i
retningslinjene fra NKK og alle var vi litt spente på hvordan dette skulle bli. Retningslinjene gikk
blant annet ut på at hundene ikke skulle høydemåles, at utstiller skulle vise frem tenner, vi skulle holde
en god meters avstand og hunder som gikk very good eller lavere premiering ikke skulle inn i ringen
igjen. Vi merket av utstillingsområdet med sperrebånd og hadde registrering av kontaktinformasjon til
utstiller. Dommere for dagen var Oscar Nilssen på Norsk Elghund Grå og John Smedbakken på
jämthund og øvrige. BIS 1 denne dagen ble den Vestsibirske Laikaen ved navnet Serebjanka Luna.
Eier Trond Are Trovåg. Vi gratulerer!

I desember skulle vi etter all mening hatt utstilling på Kongsvinger 05.12. Men pågrunn av et
pågående Corona utbrudd valgte vi heller å flytte utstillingen til Hernes, heller enn å avlyse den. Her
med 130 hunder. Dommere for dagen var Arild Berget på jämthund og øvrige, og Britt Nyberg på
Norsk Elghund Grå. Vi var utrolig, utrolig heldig som hadde med oss så mange, flotte funksjonærer.
Vi var mange fler enn vi bruker og jeg kan ikke få presisert nok hvor flinke de var. Det skal også rettes
skryt til alle utstillere denne dagen. Det var svært tydelig at fler hadde vært på utstilling under
pandemien og begynte å bli vandt med den nye måten å delta på utstilling på. Det var ikke allerverst
kaldt, plassen var pynta opp med ei 5 meter høy lyskledd gran og dagen ble ikke altfor lang. Dessverre
ble det kanskje litt glatt i ringen, men jeg syns utstillere og hunder klarte fint å holde seg på 2 og 4.
BIS 1 denne dagen ble jämthunden Haresjøen's G- E Rajo. Eier Tom Ingar Johansen. Vi gratulerere!

Utstillingen som skullle bli avholdt 16.01.2021 er dessverre avlyst. Vi ser det ikke som forsvarlig å
avholde noen utstillingen på dette tidspunktet.

Det har vært et spesielt utfordrende år for oss alle. Det har også vært utfordrende å være leder for
utstillingskomiteen. Det har vært rettet stor usikkerhet helt opp til utstillingsstart, for om at i det hele
tatt man kan avholde utstillingen. Om man må flytte eller avlyse har man ikke kunne vite. Alt har vært
skjørt og ingenting har vært så fastsatt som det bruker. Frister som ganske så hardt har blitt holdt på fra
NKK, har vært myknet opp en ganske så god del. Dette har også vært avgjørende for å kunne drive
med aktivitet dette året. Hadde ikke NKK vært så fleksible med flyttinger av sted og dato, så hadde
fler klubber ikke fått avholdt utstilling i år. Heller ikke vi. Dette ønsker jeg at vi klarer å huske
framover også. At sammen, så fikk vi det til. Det er kanskje sånn vi kommer til å avholde utstillinger i
2021 også. Det får tiden vise, men for hver gang så lærer vi alle litt. Blir litt flinkere. Ting går litt



glattere. Så om det så blir, så skal vi klare å avholde utstillinger i 2021 også. Det er en særs viktig del
av elghundene våre, for avlen vår, og for aktivitet i klubben vår.

Man gledes over å se at det er et økende fokus på utstilling, enn hva det har vært før. Folk har mer
lyst til å være med å arrangere. Man skjønner kanskje behovet og ikke minst viktigheten med
utstillinger. Men med den viktigheten, så kommer også viktigheten med å velge hva slags type
utstilling vi som klubb ønsker å ha. Det er ikke til å stikke under en stol at det begynner å bli tynt i
dommerstaben i vårt ringe land. Det er heller ikke til å stikke under en stol at vi som har jakthunder,
trenger «jakthunddommere». Våre hunder er brukshunder, våre hunder har en funksjon. Derfor må
noen kvaliteter settes høyere enn annet. Vinkler og bevegelser, før pels og farge. Skal vi ha jakthunder
som skal holde i mange år, så må vi som eiere legge ned tid i trening og ernæring, vi må ha gode
prøveregler og forutsetninger og vi må ha utstillingsdommere som fokuserer på kroppen til hunden.
Dette er alfa omega. Vi som hundefolk og miljø må øke fokuset på dette.

Etter planen så skal Hedmark elghundklubb avholde ringsekretærkurs i løpet av våren 2021. Dette
ser vi veldig fram i mot. Vi skal også opprettholde ringtreninger spredt over vårt område. Disse håper
vi at dere finner svært nyttige både for dere og for hunden. At det bygger trygghet og at dere finner det
sosialiserende.

Ikke minst håper jeg at 2021 vil bli et bra utstillingsår. At terminfestede arrangement kan avholdes
som planlagt. At vi kan være på Prestøya igjen og feire at NJFF er 150 år i 2021. At vi kan slå av en
prat når dere kommer innom teltet. At vi kan irritere oss over strømkabler og kvist i utstillingsring nr 1.
At vi kan ses på Rena igjen, bare kanskje ikke på Hovdmoen. En del av oss i røyting, men mange av
oss kanskje med et nytt håp for høsten. At vi kan stå inne på Planteskola i Trysil i Januar og kjenne
den kalde vinden komme ut av varmeanlegget. At vi kan gi dere sløyfer og at vi kan gi dere rosetter
igjen. At vi slipper mase om at spreebånd skal overholdes. At vi skal slippe å ha med oss spritflaska
alle steder vi går. Noen føringer har kanskje kommet for å bli, men utvikling og forandringer er heller
ikke feil.

Sist, men ikke minst så ønsker jeg å gi noen rosende ord til våre fantastisk flinke dommere og det
utrolig flinke ringpersonalet vi har hatt gleden av å bruke dette året. Takk for jobben dere gjør og at vi
får gleden av å bruke dere på våre arrangement. Dere er uvurderlig.

Derimot, så syns vi alle skal ha en tanke i hodet. For en utstillingsdommer så er «lønna» den samme
om det er 60 hunder eller 100 hunder. Om det er 15 varmegrader eller 15 kuldegrader. Om du er blid
eller om du er sur. Det er nesten mest av alt en dugnadsjobb. Mange ganger tar det en del timer å kjøre
og det er som aller oftest non stop fra start til slutt. Mange av oss har nesten bestemt premiegraden på
hunden før vi har gått ut døra hjemme. Selvsagt er bikkja den fineste på plassen og det er dommeren
som er helt idiot som mener noe annet. Rasestandaren er lik for alle å lese, men man tolker den
forskjellig. Men hadde ikke den dommeren giddet å stå der i spøregn, kald på henda og kanten på
pappkoppen er blitt myk, så hadde ikke du fått stilt ut bikkja di. Du hadde ikke fått championatet ditt,
ikke fått (burde) avle på bikkja. Så kanskje vi alle skal ta en runde til i tenkeboksen før vi velger å
kritisere dommerne. Det kritiseres over en lav sko både i sosiale medier og på utstillinger. vi kan love,
at dette kommer vi til å slå hardt ned på i 2021 da dette er en usmakelig trend. Vi har alle blitt så flinke
at den med fagkompetansen er den minst kompetente. Alle som har stilt ut en del vet at sånn er det.
Det er lov å være uenig, men det er også lov å oppføre seg.

Takk til alle fantastiske funksjonærer vi har hatt gleden av å ha med oss i år.
Takk til alle flinke skrivere, ringpersonell og utstillere.
Takk for at dere melder på utstillingene våre, slik at vi kan avholde 4 utstillinger i året.
Takk til alle bedrifter og oppdrettere som har gitt oss gavepremier i år.
Takk til alle kaffekokere og vaffelstekere som holder oss i livet på disse arrangementene.



Takk til ytterst kvalifiserte og dyktige dommere.
Takk til Royal Canin som er vår hovedsponsor.

Ønsker dere et godt nytt år og lykke til med tiden framover.
Med vennlig hilsen
Utstillingskomiteen Hedmark Elghundklubb v/Ida M. Disenbroen


