
 

 

Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 04.04.18 

Tilstede: Kjetil Skjærbekk, Kjell Erik Skaug, Lars-Ola Rustad, Ida Disenbroen, Camilla Hartz 

Repshus, Jon Harby, Olaf Monsbakken, Jon Slettetveit 

Frafall: Knut Thoner meldte frafall 

 

Sak 01.18, 50 års jubileet: Olaf Monsbakken informere om 50 års jubileet, planlegging er i 

gang, han har med seg Arnfinn Lien og Jonny Rustad i planleggingen. Det er enighet i å ha ett 

mest mulig uformelt arangement for å få flest mulig medlemmer til å delta. Passende 

lokaliteter blir undersøkt. Det ble også diskutert å ha dommersamling løs og bandhund i 

forkant av jubileet. Det er satt ett minumumsantall på 50 personer for att jubileet skal 

gjennomføres. Kuver pris blir ca 200 kr pr.pers. Klubben dekker mesteparten. Det er vedtatt 

å be inn ledere fra forbundstyret samt Oslo områdets elghundklubb siden vi har ett tett 

samarbeid bla med arangering av 2-dagers samlet løshundprøve. Det vil bli laget en brosjyre 

vedr historien til Hedmark elghundklubb ifm jubileet. Program og påmeldings info blir 

publisert på hjemmesiden og facebook siden. 

Sak 02.18, status løshundkomiteen: Løshundkomiteen informerer. Ingen møte siden sist, 

men fått på plass det meste administrative. Patric Gustavsen er ny prøveleder 1 dags separat 

prøve. 

                            Odd Arne Farsethås, prøveleder 2-dagers separat prøve 

                            Jonny Rustad står ansvarlig for klubbmesterskapet 

                           Ole Anders Stenby, prøveleder 2-dagers samlet prøve 

Det blir satt opp en samlet prøve for alle ekvipasjer som ikke kom ut i fjor pga snøen som 

kom tidlig, 19 stk 1-dags separatprøver og 12 2-dags separat prøver, disse vil få muligheten 

til gå en samlet prøve før jaktstart. Terreng blir i Nord-Odal og evt Løten ved behov. 

Påmeldinger til jaktprøver vil nå foregå direkte gjennom dogweb, løshundkomiteen har 

opplæring i dogweb arra. 



Harald Bredesen har sagt fra seg vervet i løshundkomiteen, Sandra Henriksen er nytt 

medlem. 

Foreløpig tre ekvipasjer er påmeldt til nordisk mesterskap løshund. 

Sak 03.18, status bandhundkomiteen: Bandhundkomiteen informerer. Skal ha møte i NM-

komiteen uke 14. Lite aktivitet siden sist, men planlegging til nm 2019 er i rute. Det vil bli 

arrangert dommer samling for bandhund i forkant av sesongstart som er 1 Juli. 

1 bandhundekvipasje er foreløpig påmeldt til nordisk mesterskap. 

Sak 04.18, status utstillingskomiteen: Utstillingskomiteen informerer. Ingen møter siden 

sist. Planlegging ifm Rena utstillingen er i rute og alt er klart og organisert. Planlegging til 

Elverumsutstillinga pågår for fullt, styret i Hedmark elghundklubb bidrar til denne 

utstillingen. Det pågår ringtreninger i forkant av Rena utstillingen og første trening var det 22 

deltakende hunder og handlere. 

Vedrørende framtidig utdanning av eksteriør dommere tenker utstillingskomiteen å bruke 

dommeraspiranter til dømming av valpeshow for å skaffe de verdifull erfaring. 

Sak 05.18, dekking av reisekostnader på nordisk mesterskap: Styret vedtar att reisekostnad 

vedr. nordisk mesterskap skal dekkes av deltakere selv. 

Sak 06.18, publisering hjemmeside og facebook: Styret publiserer fortløpende resultater og 

hendelser i klubben. Enighet i att styremøte referater ikke skal publiserest, årsmøtereferater 

og annen relevant info blir lagt ut på hjemmeside og facebook. Jaktprøveresultater skal 

leggest ut etter hvert dommermøte. 

Sak 07.18, RS-delegater: 9 delegater skal stille på RS-møte 2018, disse er, Kjetil Skjærbekk, 

Kjell-Erik Skaug, Lars-Ola Rustad, Ida Disenbroen, Camilla Hartz Repshus, Jon Harby, Harald 

Bredesen, Knut Thoner og Jon Slettetveit 

Sak 08.18, RS-mappa: RS-mappa er ikke mottatt, styret avholder nytt møte i forkant der alle 

delegater møter. 

Sak 09.18, eventuelt: Saker til klubbnytt sendest inn til Jon Harby innen 10 mai. Hver komite 

sender inn. Nye styremedlemmer sender inn bilde og en kort presentasjon av seg selv. 

Annonser for jaktprøver, band og løshund sendest inn med ref.nr til klubbnytt. 

Informasjon om løshundprøver som ble stoppet pga snø og ny mulighet vil bli lagt ut i neste 

klubbnytt. 

Det er mangel på ettersøksdommere, eventuelle kandidater bes sende søknad til styret. 

Møtet hevet 21:30                                                                                  Jon Slettetveit/sekretær 


