
 

 

Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 23.10.18 

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Camilla Hartz Repshus, Jon Harby og Jon Slettetveit 

Frafall: Knut Thoner, Lars Ola Rustad, Ida Disenbroen, Stig Are Saxerud, Jonny Rustad 

  

Sak 48.18, status løshundkomiteen: Påmeldingsavgift endres og alt innbetalest ved 

påmelding da dommerhonorar skal betalest dommere i etterkant gjennom klubben og ikke 

direkte fra fører. Kommet inn søknad om dommerutdanning løshund fra Amalie Madshus, 

styret og komiteen er positive. Komiteen tar kontakt med Amalie. Klubbmesterskap er satt til 

15.11, base i Nord-Odal samme sted som ifjor. Alt er klart til 2-dagers samla prøva i Odalen 

sammen med Oslo. Søknader for avholde prøver i 2019 er sendt inn. 

Sak 49.18, status bandhundkomiteen: Alle prøver som er gått ligger i NPP, kalles inn til 

dommermøte i starten av desember for gjennomgang. NM komiteen er i rute, alt er 

budsjett. Kommet forespørsel fra Follo Og Østfold elghundklubb samt bergslagen 

elghundklubb om å avholde ett samla arrangement for unghunder og ungdommer. Komiteen 

holder dialog og vurderer dette. 

Sak 50.18, status utstillingskomiteen: Alt er klart til Eidskogutstillingen. Komiteen melder 

om utfordringer vedr skaffe skrivere og ringsekretærer. Annonsering etter ringpersonell 

kommer til å bli gjort ved senere arrangement. Trysil utstillingen er planlagt og i rute, 

annonsering er sendt inn til elghunden. 

Sak 51.18, Info fra møte med Oslo områdets elghundklubb: Deltakere på møtet fra 

Hedmark elghundklubb var Lars-Ola, Kjell Erik og Jon S. Hendelesen fra 

unghundmesterskapet ble gjennomgått og begge klubber er enige i att det var uheldig og 

lignende episoder bør ikke gjenta seg. Det ble også utarbeidet ett svarbrev som ble sendt i 

felles til styret i elghundforbundet. Hedmark og Oslo er enige i att samarbeidet skal bestå og 

vi skal fortsette det gode arbeidet som blir lagt ned vedr arrangering av samla prøver. 



Sak 52.18, gjennomgang disiplinærsaker: Styret gjennomgikk og oppsumerte begge 

disiplinærsaker. Hedmark elghundklubb ser seg nå ferdig med disse og retter nå fokuset med 

det vi skal drive med, jaktprøver, utstilling og rekruteringsarbeid. 

Sak 53.18, Blodsporprøver: Alle områdekontakter har fått hunder som skal ut, mange prøver 

er gått og er ajour med de fleste. Isak Halvorsen ønsker gi seg som prøveløeder etter denne 

sesongen. Ny aktuell kandidat er Bjørn Sønsteby, Isak tar kontakt med han. 

Sak 54.18, Klubbnytt: Frist for å sende inn stoff til klubbnytt er 9 desember. Styret diskuterte 

å prøve få til en tråd med kjente elghundfolk i klubbnytt framover. God ide som vi tar tak i 

rett på nyåret. 

Sak 55.18, Årsmøte 2019: Lokale er booket. Frist for saker til Årsmøte er i uke 1, 2019. Da 

skal også alle årsmeldinger være inne. Musikk til kvelden er også booket. 

 

 

Møtet hevet 21:30                                                                                  Jon Slettetveit/sekretær 


