
Årsmelding fra Hedmark elghundklubb 2018 

Styret har i år bestått av følgende: 

Leder:            Kjetil Skjærbekk/Kjell Erik Skaug        På valg (tar gjenvalg)               (velges for 1 år) 

Nestleder:    Kjell Erik Skaug/Knut Thoner               Ikke på valg                               (velges for 2 år) 

Kasserer:      Jon Harby                                                På valg (tar ikke gjenvalg)       (velges for 2 år) 

Sekretær:    Jon Slettetveit                                         Ikke på valg                                (velges for 2 år) 

Løshund:     Lars Ola Rustad                                       På valg (tar ikke gjenvalg)       (velges for 2 år) 

Bandhund:  Camilla Hartz Repshus                          Ikke på valg                                (velges for 2 år) 

Utstilling:    Ida Disenbroen                                       Ikke på valg                                (velges for 2 år) 

1 Vara:        Stig Are Saxerud                                     På valg                                         (velges for 1 år) 

2 Vara:       Knut Thoner/Jonny Rustad                    På valg (tar ikke gjenvalg)        (velges for 1 år) 

 

Årets valgkomitee har bestått av følgende: 

 

Leder:       Jonny Rustad 

Medlem : Tollef Lau 

Medlem: Sandra Henriksen 

 

Hedmark elghundklubb har i 2018 hatt 11 styremøter fordelt på 76 saker. Vi har også hatt 

fortløpende kontakt på telefon og e-post mellom møtene. 

Styret har fungert godt sammen og vi håper og tror medlemmene også er fornøyde med den jobben 

vi gjør. 

Medlemsantallet pr 31.12.18 er 596 medlemmer hvorav 10 husstanmedlemmer og 4 

æresmedlemmer. 

Dessverre har vi måttet håndtere to disiplinærsaker i klubben i 2018, under disse sakene hadde vi 

løpende kontakt med forbundstyret og NKK og disse ble behandlet etter gjeldene lover og 

retningslinjer. Sakene er ferdig behandlet og vi legger de nå bak oss og fokuserer på det 

klubbarbeidet vi skal gjøre, tilrettelegge for elghund og elghundavl samt andre aktiviteter for 

medlemmer. 

Vi var tilstede på Norske elghundklubbers RS på gardemoen med 9 delegater. 



Klubben har også sine medlemmer i forskjellige utvalg i NEKF. Vi har nestleder i forbundstyret, leder i 

avlsutvalg Norsk elghund sort, medlem i avlsutvalg Norsk elghund grå, leder i eksteriørkomitee. 

Vi har også ett meget godt samarbeid med Oslo områdets elghundklubb. Vi har igjen arrangert 

samlet 2-dagers prøve, basen var i Norda Odal og det var imponerende bra resultater samlet.  Vi 

stilte også dommere og funksjonærer på Tracker Lady mesterskap samt unghundprøve. 

Styret vil takke for året som har gått og spesielt takke alle frivillige som stiller opp og hjelper til på 

ulike arrangement. Uten deres hjelp hadde det vert umulig å få til aktiviteter. 

 

For styret, Jon Slettetveit/sekretær 

 


