
Årsmelding fra Sporutvalget 2017. 
 
Utvalget har bestått av: 
Iver Trøite leder, Terje Grande som også har vært prøveleder, Bjørn Arve Kjøglum  og Svein Småli  
 
Det har vært god aktivitet rundt omkring i år også, slik at det er blitt gjennomført en rekke prøver. 
 
Sesongen startet med at alle ettersøksdommere ble innkalt til et møte på Sparbu Kro 20. april 17 der 
agenda bla var gjennomgangen av MD’s nye regler som vil gjelde for neste 5 år.  
Bakgrunnen for dette var at prøveleder Terje Grand og Knut Aasland som sitter i Ettersøksutvalget i 
NEKF var på Gardemoen på møte. 
Dette møte var kommet i stand etter initiativ fra ettersøksutvalget i NEKF.  
Knut Aasland redegjorde hva som nytt som kom fram, med blant annet at det blir et krav om 
oppdateringskurs hvert 5. år for ettersøksdommerne. 
 
Samtidig ble det fra prøveleder Terje Grande gjennomgått endringer i reglene for blod og 
fersksporprøver. 
I tillegg ble nye påmeldingsrutiner for blod og ferskspor diskutert og endret.  
I korte trekk gikk det ut på at prøveleder har kontroll til enhver tid hvem som er påmeldt og til 
hvilken dommer. 
Her vil det komme ytterligere endringer, noe som sporutvalget for 2018 vil komme tilbake til. 
 
Det ble etterlyst av ettersøksdommerne en samling for å kvalitetssikre at vi for mer ensartet 
dømming. Dette er veldig positivt og kan være naturlig å legge sammen med det oppdateringskurset 
som vil måtte komme.  
Det er i år blitt gjennomført 2 kurs av våre 2 instruktører for å bli offentlig godkjent ved ettersøk på 
hjortevilt. Totalt ble 12 personer godkjent.  
 
Det har for 2017 blitt gjennomført: 
 
Blodspor prøver:  97 prøver  86 bestått.  
Ferskspor prøver  72 prøver 68 bestått 
Elgspor prøve      1 prøve   1 bestått 
 
Totalt er alle prøvene blitt gjennomført av i alt 13 ettersøksdommere. 
Av disse er det 3 stk dommere som har gått 10 eller flere prøver på både blod og ferskspor. 
 
Antall prøver er nærmest identisk likt det antallet prøver som ble gjennomført siste år. 
Dette er gledelig og viser at våre medlemmer ser behovet og ønsker å skaffe seg godkjente 
ettersøkshunder. 
Når det gjelder antall ettersøksdommere så er nok antallet som dømmer for klubben på et nivå som 
er akseptabelt, men ikke noe mer. 
Spesielt sørdelen av fylke er det få ettersøksdommere.  
For 2017 har det kun vært 1 dommer som har dømt blod og ferskspor for klubben fra Levanger og 
sørover. For å rette på dette så har styre i NTEK godkjent 3 stk medlemmer som nå i 2018 starter sin 
utdannelse til å bli godkjent.  2 av disse er fra sørdelen av vårt område. 
 
Sporutvalget vil dermed takke alle som har bidratt til et aktivt år og samtidig lagt det til rette for at vi 
kan gi våre medlemmer et godt tilbud for å få godkjent våre elghunder til ettersøk på hjortevilt. 
 
  


