
 

 

Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 29.05.18 

Tilstede: Kjetil Skjærbekk, Kjell Erik Skaug, Camilla Hartz Repshus,  Knut Thoner, Jon 

Slettetveit 

Frafall: Jon Harby, Ida Disenbroen, Lars-Ola Rustad, Stig Are saxerud 

 

Sak 17.18:  

Sak 18.18, status løshundkomiteen: 3 reserve fra Hedmark til nordisk, Harald Bredesen, 

Kjetil Skjærbekk og Hasse Sæteråsen. Det er også 3 stk som stiller på NM løshund, Hasse 

Sæteråsen, Knut Rustad og Kjetil Skjærbekk som tittelforsvarer. Fått forespørsel fra Oslo 

områdets elghundklubb om samarbeid vedr samlet unghundprøve. Styret synest dette er ett 

godt tiltak for å få ut unge hunder. Det er også bestemt att det blir satt opp en 

dommersamling iløpet av sommeren. 

Sak 19.18, status bandhundkomiteen: Bandhundkomiteen jobber med skaffe ytterligere 

sponsorer til NM 2019. Prøvesesongen starter 1 Juli og de planlegger dommersamling før 

dette. Det har kommet inn påmeldinger til sporprøver. Styret diskuterte en prisjustering på 

blodspor og er enige i å øke denne til 500,-. 300,- kr skal gå til dommer. 

Sak 20.18, status utstillingskomiteen: Alt er klart til Elverumsutstillingen. Oppgaver er 

fordelt. Respektive møter Torsdag kveld på jakt og fiskedagene for rigge til stand. Samt att 

oppmøte er satt til 07:30 på Lørdagen. Oppgaver er fordelt. Dommere til Trysilutstillingen 

2019 er booket. 

Sak 21.18, ekstra stand jakt og fiskedagen: Kjetil hadde blitt forespurt om att vi laget en 

egen utstilling vedr 50 års jubileet og for å gi ett innblikk i jakt med hund, avl og elgjakt samt 

vise hva Hedmark elghundklubb jobber med. Styret er positive til dette, men det er noe kort 

frist forå ferdigstille. Kjetil kaller inn til eget møte vedr videre arbeid. 

Sak 22.18, Dataansvarlig: Styret møter på data opplæring med Marius Olaussen den 

05.06.18. 



Sak 23.18, 50 årsjubileet: Olaf Monsbakken fortsetter god planlegging vedr jubileet. 

Innbydelse er laget og blir publisert i klubbnytt og på hjemmesiden og facebook. Stedet blir 

Osensjøens adventure den 18 august. Det jobbes også med få til ett foredrag med Ingrid 

Wiik Haugbjørg for å komme med anbefalinger vedr foring og trening av hund. 

Sak 24.18, Eventuelt: Knut Thoner innhenter pris på kopper ifm 50 årsjubileet samt T-

skjorter med logo. Kjell Erik sjekker ut vedr nye jakker til klubben. Vi vil også prøve verve 

flest mulig nye medlemmer på jakt og fiskedagene for oprettholde rekruteringen.  

 

 

Møtet hevet 20:30                                                                                  Jon Slettetveit/sekretær 


