
Årsmelding fra Hedmark elghundklubb 2019

Styret har i år bestått av følgende:

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

Nestleder: Knut Thoner på valg (tar gjenvalg) (velges for 2 år)

Kasserer: Olaf Monsbakken ikke på valg (på valg 2021)

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

Løshund: Cato Flatner Ikke på valg (på valg 2021)

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

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

1 Vara: Tom Flåseth På valg (velges for 1 år)

2 Vara: Marte Emilie Rustad På valg (velges for 1 år)

Årets valgkomitee har bestått av følgende:

Leder: Tollef Lau

Medlem : Sandra Henriksen

Medlem: Jon Harby

Hedmark elghundklubb har i 2019 hatt 9 styremøter fordelt på 68 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 31.12.19 er 619 medlemmer hvorav 12 husstanmedlemmer og 4
æresmedlemmer. Dette er en økning på 23 medlemmer siden 2018, noe vi ser meget positivt på.

Det ble gjennomført bandhund NM i Trysil i august, ett meget vellykket mesterskap som har fått
gode tilbakemeldinger.

Det ble gjort en lokasjonsendring vedr. Eidskogutstillingen, denne ble flyttet til Kongsvinger og inn i
en ridehall, noe som virket positivt og antall påmeldte hunder økte betraktelig.

Samlet 2-dagers prøve og unghundprøve ble i år gjort i samarbeid med Østerdalen elghundklubb.
Begge arrangement fikk gode tilbakemeldinger. 2-dagers prøven gikk i flotte terreng i Ringsakerfjellet.



Vi var tilstede på Norske elghundklubbers RS i Trondheim med 5 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.

Foreløpige planlagte aktiviteter i 2020 foruten utstillinger og jaktprøver er en medlemskveld der vi
tar for oss viktigheten av utstillinger og ett ringsekretærkurs for de som ønsker utdanne seg til
utstillingsdommere.

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. Ta gjerne kontakt med
oss for ting vi både kan gjøre bedre samt innspill til aktiviteter for medlemmer.

For styret, Jon Slettetveit/sekretær


