
 

 Innkalling til styremøte i Hedmark elghundklubb den 09.11.21 kl 19, sted Jonsbu 

grendehus, Løten. 

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Knut Thoner, Tom Flåseth, Camilla Hartz Repshus, Jon Slettetveit. 

Via teams, Cato Flatner, Olaf Monsbakken, Ida Disenbroen 

Frafall: Knut Joar Gundersen 

 

Saksliste: 

28.21, Info fra løshundkomiteen: Kort info fra komite leder. Status prøvesesong. 

Det er avholdt 2 samala prøver, Trysilprøva der også KM inngikk og unghundprøva. 13 ekvipasjer på 

Trysilprøva, 17 ekvipasjer på unghundprøva. Forholdsvis lite premieringer, kun 1 ekvipasje gikk til 

premie på unghundprøva. Det rapporteres om redusert elgbestand og ett forhøyet rovdyrtrykk i store 

deler av vårt aktivitetsområde. Dette har nok noe av skylden for lite premieringer. Ringsaker prøven 

som var planlagt måtte avlyses pga for få påmeldte. Det er avholdt 25 endags separatprøver og 6 2-

dagers prøver så langt i sesongen. Internt i LK komiteen er det diskutert litt rundt unghundprøven. 

Kan virke som en tendens at påmeldte hunder ikke er klare for prøver, det sees på muligheten for 

arrangere et løshundkurs som alternativ eller suplement til prøven for å kunne vise til hva som kreves 

av en hund for å kunne gå til premiering på en løshundprøve. En ny dommersøknad inne, Jon Anders 

Nillsen Mork, styret er positivt innstilt til eleven, LK kontakter han og han blir tatt opp som elev ihht 

instruks. 

29.21, Info fra bandhundkomiteen: Kort info fra komite leder. 

18 separat prøvedager er avhold, 3 stk 2-dagers prøver. Trysil og Odalsprøva gikk som planlagt. 

Totalt på alle prøvene er det avhold 36 prøvedager så langt. Det evalueres om samla prøvene skal 

bytte lokasjoner fra neste sesong. Nytt bandhundkurs planlegges over nyttår. En ny dommersøknad, 

Elin Elg Trøen, styret er positive til kandidaten. BK gir kandidaten tilbakemelding. Det er gått 101 blod 

og 89 fersksporprøver så langt i år. 

30.21, Info fra utstillingskomiteen: Info fra komite leder 

Utsillingsleder for Kongsvinger utstillingen er på plass, Nils Rönås. Lokasjon er foreløpig noe usikkert. 

Trysil utstillingen i januar 22 er under planlegging, utstillingsleder er Arild Berget. Rena utstillingen 22 

forsøkes neste år og legges utenom RS slik at flest mulig delegater kan stille for klubben. Komiteleder 

informerer om at trolig kommer utstillingen som har vert arrangert på prestøya som en del av 



nordiske jakt og fiskedager til å flyttes til helgen etter. Ett samlet styre utrykker stor skepsis til dette 

siden det er lange tradisjoner rundt denne og oppleves som en stor felles arena for hunde 

interesserte. Trolig kommer denne saken ut på høring. Det er behov for ny forsponsor. Komiteer 

sender kvantum de har behov for inn til sekretær som forhører videre med en ny alternativ sponsor. 

Tilbakemelding gis neste styremøte i desember. 

31.21, Info fra kasserer: Kort info fra kasserer. 

Kasserer informerer om stabil økonomi og har som vanlig kontroll på sparegrisen. 

32.21, Tracker avtale med  Rune Viken: Status på dette. Viser til tidligere utsendte mail fra Knut Joar 

Gundersen 

Tracker avtalen som ble inngått med Rune Viken var ikke forankret i retningslinjene fra 

hovedimportør. Avtalen termineres, og går ut ved nyttår. Leder i klubben kontakter Rune Viken og 

informerer om dette. 

33.21, Ny hjemmeside: Status mot ferdig stillelse 01.12.21. 

Leder skal få Haus til utarbeide en leksjon slik at vi alle kan legge ut relevant info. Frist for 

utarbeidelse av leksjon settes til 15 nov, frist for å legge ut stoff på ny hjemmeside settes til 25 nov. 

Hjemmesiden lanseres ihht plan den 01.12.21. Leder LK, frist 23 nov. 

34.21, Eventuelt. 

Årsmøte 2021 settes til 12.02.22. På siste styremøte før årsmøte skal styret ha en god gjennomgang 

av FS sine RS saker. Dato settes nærmere. Det har vært noen uheldige uttalelser i sosiale medier fra 

navngitte personer. Vi har egne medlemmer som kan føle seg til tider uthengt i disse uttalelsene. 

Medlemmer vil få tilbakemelding fra styret om hvordan vi stiller oss til disse uttalelsene. 

 

 

Jon Slettetveit/sekretær 

 

 

 


