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Elverum Hundeklubb, teknisk arrangør for NM bruks 2014. 
 
Elverum hundeklubb ble stiftet den 25. november 1987. Medlemstallet økte raskt og kom 
snart opp i ca 100 medlemmer. Aktivitetene var lydighet, agility, bruks og vanlig 
hverdagslydighet.  
Kurs i trekk- og kløv ble også holdt og det var flere utflukter årlig med stor deltagelse til bl. 
annet Sjøenden Camping ved Osensjøen.  
Perioden 2001 til 2004 var en noe laber periode med liten aktivitet inntil noen nye ildsjeler 
bestemte seg for å få fart i den på nytt. Den 29. juni 2004 møttes noen aktive og valgte et 
interimstyre til å drifte klubben frem til neste årsmøte som skulle holdes i februar 2005. 
 
Noen av de som var med på å sette fart i klubben igjen var instruktører og det ble annonsert 
ut valpekurs og kurs i lydighet samt at det ble lagt opp til en ukentlig kveld for vanlig 
miljøtrening.  Ved årsskiftet 2004/2005 hadde vi igjen ca 80 medlemmer og det har økt på 
videre til vi i dag har ca 150 medlemmer. 
 
Det er de senere årene avholdt offisielle konkurranser i NBF spor og rundering. Det er også 
avholdt et par lydighetskonkurranser samt klubbstevner i lydighet. 
 
Det har vært mest brukstrening fra restarten i 2004 og frem til nå, fordi der hadde vi 
instruktører som kunne hjelpe til å veilede interesserte hundeeiere. De siste par årene har 
interessen for agility og lydighet vært økende og det er nå en gruppe som jevnlig trener 
agility og som også har arrangert uoffisielle konkurranser. Vi satser nå på å skaffe tilveie 
mer tidsmessige treningsapparater for denne sporten slik at man kan avholde offisielle 
stevner. 
 
Brukskonkurransene har vær avholdt i NBF spor alle klasser og det ser ut til at EHK har 
vært en populær klubb å komme til for å konkurrere.  
 
Elverum Hundeklubb holder til på Grundsetmoen ca 3 km oppover RV 3 mot Rena fra 
Elgstua. Der har vi en grusbane som vi benytter for trening vinterstid og vi har i tillegg 
opparbeidet en gressbane på ca 40 x 110 m til bruk når vi har konkurranser. Et klubbhus 
med et lite kjøkken, WC og dusj har vi også på området som vi leier vi av Elverum 
Kommune. 
 
Elverum Hundeklubb er stolte over å ha blitt forespurt om å arrangere NM i NBF bruks i 
2014. Vi har tilgang på flott spor- og runderingsterreng. Lydighetsøvelsene vil bli avholdt 
på gressbanen hos Elverum Folkehøyskole der vi også møtes torsdag kveld til kamerataften, 
presentasjon av alle startende og trekning av startrekkefølge for første konkurransedag. 
 
Vi ønsker alle deltagere med ledsagere hjertelig velkommen til Elverum for en spennende 
NM konkurranse i bruksøvelser 2014 ! 


