
 

 

Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 26.04.18 

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

Repshus, Jon Harby, Knut Thoner, Arild Berget, Jon Slettetveit 

 

Sak 10.18, Godkjenning av protokoll: Ingen innvendinger, godkjent 

Sak 11.18, status løshundkomiteen:  Samla prøve for de som ikke kom ut i fjor blir 21-22 

sept, terreng Nord-Odal.19 ekvipasjer, info blir sendt ut til hunde eiere/førere. Prøveleder 

Jonny Rustad, NKK representant er Knut Thoner. 

 Det var 11, 2-dagers ekvipasjer som ikke kom ut i fjor, disse vil bli prioritert når sesongen 

starter. 

 Det blir ikke planlagt noen dommersamling, dommere holder tett dialog ifm dommermøte, 

det er heller ingen regelendringer som gjør det nødvendig. 

 Hedmark stiller med 3 dommere til Nm, Patric Gustavsen, Isak Halvorsen og Odd Arne 

Farsethås. 2 ekvipasjer er påmeldt Nm i tilleg til tittelforsvarer. Det er også sendt inn sju 

nominasjoner vedr. deltakelse i nordisk mesterskap. 

Sak 12.18, status bandhundkomiteen:  fortsatt 1 påmeldt ekvipasje til nordisk mesterskap. 

Komiteen har også allerede fått i første påmelding til bandhundprøve. Det jobbest med å 

skaffe flere sponsorer til Nm bandhund.  

Isak Halvorsen driver og utarbeider instruks for påmelding blod/fersksporprøver. 

Siden all påmelding nå skal gå gjennom NKK kan det bli en utfordring mtp godtgjørelse for 

dommere, Jon Harby sjekker ut muligheter. 

Sak 13.18, status utstillingskomiteen:  Det ble informert om att påmeldingsansvarlig til Rena 

utstillingen og utstillingsleder Elverum ønsker å trekke seg. Leder utstillingskomiteen jobber 

med skaffe nye. 

Jobbes med å skaffe en ekstra dommer til Eidskog utstillingen. 



Styret vedtar enstemmig att dommerstatistikker skal ikke gis ut. 

Det ble diskutert web og manuell påmelding vedr valpeshow og det sjekkest ut muligheten 

for web påmelding «på plassen» 

Arild Berget hadde en oppfordring til å bruke flest mulig dommere på utstillinger, det vil 

lette dommer arbeidet og utstillingene vil bli avviklet fortere. 

Ang klubbjakker diskuterte vi att ved kjøp av nye jakker bør det satsest på en mer anvendelig 

modell som har større bruksfelt, bla ifm dømming av jaktprøver. 

Sak 14.18, RS-2018: Styret gikk gjennom RS-mappa sammen med alle delegater 

Sak 15.18, Dataansvarlig: Hver komitee legger ut sin egen info på hjemmesiden, men vi 

tenker fortsatt ha en datansvarlig, tips mottas. Camilla kaller inn til et eget møte der brukere 

blir kurset i publisering på hjemmesiden. 

Nytt styre og komiteer er nå oppdatert på hjemmesiden. 

Sak 16.18, Eventuelt: Forslag til festkomiteen å utvide repertoaret litt. Ingrid Wiik foreslåast 

komme å holde foredrag om trening og foring av hund. 

Knut Thoner sjekker ut en evt jubileumsartikkel. 

Festkomiteen kallest inn på neste styremøte. 

Møtet hevet 21:30                                                                                  Jon Slettetveit/sekretær 


