
Innkalling til styremøte i Hedmark elghundklubb den 14.04.21 kl 20, sted Teams

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Camilla Hartz Repshus, Knut Thoner, Knut Joar Gundersen, Tom
Flåseth, Cato Flatner

Frafall: Ida Disenbroen, Olaf Monsbakken

Saksliste:

3.21, Info fra løshundkomiteen: Kort info fra komitee leder.

Inget stort å melde fra om, siste tiden har gått i forberedelser til RS

4.21, Info fra bandhundkomiteen: Kort info fra komitee leder.

Planlegges bandhundkurs, mye forespørsler rundt dette. Dette avhenger av smittisituasjon utover
sommeren. Påmelding for sporprøver er åpnet, avventer litt med åpning for bandhundprøver. Det blir
planlagt ett digitalt ringsekretærkus via teams. Kommet inn forespørsler om dommer utdanning, taes
som egen sak. Det foreslås å kjøpe inn en strømforsyning/powerbank som en kan ha på arrangement
der det er dårlig tilgang på strøm. I første omgang forsøkes det med invertere.

5.21, Info fra utstillingskomiteen: Komiteleder informerer om Rena utstillingen og planlagt utstilling
den 19.06.

Alt er klart og booket for Rena utstillingen. Plassen blir ved “kartongfabrikken” 30 hunder er så langt
påmeldt utstillingen. Vedr utstilling den 19.06 så er det dialog på egnet område, dommere er klart.
Elverumsutstillingen blir avholdt sammen med gruppe 4 den 14.08. Det er utarbeidet attestmal for
skrivere og ringsekretærer for lettere dokumentasjon. Komiteleder har søkt om forpremier for Rena
utstillingen og utstilling 19.06.

6.21, Info fra kasserer: Kort info fra kasserer

Kasserer ikke møtt.

7.21, RS saker: Vi går gjennom RS sakene ved behov. RS blir avholdt digitalt og vi avtaler oppmøte tid
på egnet lokale.

RS sakene er gått gjennom ved tidligere anledning, hver delegater holder seg oppdatert inn mot RS.
Oppmøte for digitalt RS er Scandic elgstua, 24.04, 08:00



8.21, Arrangement ifm utstilling den 19.06: Status på dette, egnet sted?

Kjell Erik Skaug og Knut Thoner, sjekker ut og er ansvarlige for ett evt arrangement.

9.21, Henvendelse vedr utvidet båndtvang i Løten Almenning: Det har kommet inn en henvendelse
fra jegere og jaktledere i Løten om det er noe vi i styret/Hehk kan være med å påvirke/stille oss bak
en formell forespørsel/klage på en utvidet båndtvang i Løten Almenning. Båndtvang for elghunder er
etter reviderte regler 01.02 t.o.m 09.09. Sekretær har ytterligere info.

Hehk har idag ett godt samarbeid med LA vedr prøveterreng. Klubben har ett ønske om fortsatt holde
denne gode dialogen. Styret forstår klubbmedlemmers, jegere og jaktlederes ønske om å ha mulighet
til trene sine hunder lengst mulig der de har rettighetshaver sin tillatelse. I første omgang er ikke
dette noe styret i hehk ønsker ta tak i siden den utvidede båndtvangen ikke vil påvirke vår
prøvesesong, vi avventer eventuelle tilbakemeldinger fra saksinnmelder.

10.21, Søknader dommerutdanning sporprøver: Det har kommet inn to søknader vedr
dommerutdanning på sporprøver. Gry Bodil Ås og Kenneth Granholdt. Styret tar en runde på disse.

Gry Bodil Ås tas opp som dommerelev ettersøk, blod og ferskspor.

Kent Ove Høiby tas opp som dommerelev bandhund, blod og ferskspor.

Kenneth Granholdt avventer inntil innmeldt sak til NKK er avgjort.

11.21, Søknad NM løshund 2024: Cato legger fram info vedr NM løshund 2024

Styret er positive til søknad om NM løshund 2024. Løshundkomiteen sender inn søknad.

12.21, Eventuelt

Jon Slettetveit/sekretær


