
 

 

Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 29.11.18 

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Knut Thoner, Ida Disenbroen, Camilla Hartz Repshus, Jon 

Slettetveit, Jonny Rustad 

Fraværende: Lars Ola Rustad, Jon Harby 

 

Sak 56.18: status løshundkomiteen: Patrick og Isak har avhold et dommerkurs for nye elever 

hjemme hos Isak. Dette var Tony Halteigen, Trond Nilsen, Ida Disenbroen, Frode Tøraasen, 

Amalie Madshus, Ørjan Korntorp og Andreas Storsveen. De får tilsendt de papirer de trenger 

når disse er komiteen i hende – det er  ventet lenge på att NKK skal sende ut. Det er 

gjennomført todagers samlet løshundprøve sammen med OOEHK som er sendt rapport om i 

tidligere e-post. Vi fullførte 30 prøvedager uten problemer av noe slag. Påmeldingene til 1-

dags separat strømmer på, og her skal alle ha fått tildelt dommer etter et kjapt overblikk i 

NPP – Prøveleder har kontroll. Det henger fortsatt igjen mye påmeldinger fra todagers 

separat 2017, vi håper disse lar seg gjennomføre nå som flere og flere av dommerne blir 

ferdige med jakta.Det er nylig avholdt ett dommermøte, og det blir satt opp et til før jul. 

Noen prøver ble også gjennomgått ifbm. dommermøtet under 1-dags samlet prøve 21. 

september. Videre har vi litt utfordring med NPP – Cato Flatner er i dialog med Kjell Arild 

Haugen ang dette. Det er blant annet dommere vi ikke får lagt inn, hvilket medfører at de 

ikke får registrert prøvene sine før dommermøtene. 

Sak 57.18, status bandhundkomiteen: Separatprøvene er ferdig, det blir satt opp 

dommermøte i midten av desember. Alle aspiranter og elever innkalles til dette for 

gjennomgang. Det er kommet etterspørsel etter bandhundkurs i 2019, komiteen vurderer 

dette, men det er høy aktivitet i 2019 med bla NM. NM komiteen er i rute og alt er planlagt, 

det er opprettet egen facebook side for informasjon til deltakere og dommere. Tracker er 

forespurt etter å levere en løsning mtp kart etc. Jobbes fortsatt med få tak i ny prøveleder til 

sporprøver, komiteen sjekker ut dette til neste styremøte slik att ny prøveleder er på plass i 

god tid før sesongen. 

Sak 58.18, status utstillingskomiteen: Leder i komiteen er pro-aktiv og tenker nytt for å 

gjøre utstillinger mer interesant, bla med å forsøke få på plass nye større premier. Det skal 



innføres direkte føring av kritikkskjema inn til NKK direkte fra utstillingsringen. Komiteen 

kjøper inn datamaskiner og utstyr til dette. Første utstilling dette blir prøvd ut på er 

Renautstillingen 2019. Det skal innføres ett «standard» program i forkant av utstillinger med 

faste ringtreninger. Det er 48 hunder påmeldt Eidskogutstillingen. Det blir laget egen 

facebook gruppe for skrivere og ringsekretærer i håp om att det blir lettere å få tak i disse til 

utstillinger. 

 Sak 59.18, temakvel i samarabeid med LJFF: 17 Januar blir satt opp som temakveld, det blir 

arrangert foredrag med Ingrid Wiik vedr trening og foring av jakthund året gjennom. 

Innbydelser blir sendt ut på sosiale medier og noen lokale aviser. Løten jeger og fisk holder 

lokale og tar seg av servering. Hedmark elghundklubb tar kostnaden med foredragsholder. 

Jon S koordinerer dette med LJFF. 

Sak 60.18, årsmøte: Avholdest 16 febr på skytterhuset i Løten med påfølgende festmiddag 

og premieutdeling. Levende musikk på kvelden. Musikk er booket, Jon S booker mat. 

Æresmedlemmer skal få egen innbydelse samt att vi ber inn styret i samarbeidende klubb 

Oslo og Forbundstyret. Frist for årsmøte saker er 10 Januar, frist for levere årsmeldinger er 

10 Januar, frasigelse av verv skal inn til valgkomiteen innen 10 januar, det samme med nye 

kandidater. Følgende blir på valg: Leder, leder løshundkomiteen, kasserer, 2 

varamedlemmer, revisor og leder i valgkomiteen.  

Sak 61.18, evaluering 2-dagers samlet løshundprøve: Tilbakemeldinger er gode, men det 

foreslåest att det settes ned en egen komitee for å fordele jobber bedre til neste års 

arrangement. Var noe utfordringer med skaffe dommere. Rapport fra løshundkomiteen i 

Hedmark: «Rapport, todagers samlet løshundprøve 20.-21. november 2018Prøveleder: Ole 

Anders Stenby, OOEHK NKK-representant: Kim Arne Røhne, HEHKPrøven ble avhold med 

Milepelen som base, der ble trekninger, dommermøter og premieutdeling avholdt.Vi hadde 

15 påmeldte hunder, de fleste via web. Tre av deltakerne var fra Sverige. Samtlige hunder 

gikk til premiering første dag, og etter dag to sto 10 hunder igjen med 1. premie. Dette er et 

resultat vi er meget fornøyde med, og vitner om at vi traff bra med verifiseringen av de 

terrengene som ble brukt. Av totalt 30 prøvedager var det kun en hund dag to som gikk 

elgtomt.Det ble en utfordring med dommere til dag 2 da tre dommere som på forhånd hadde 

sagt de kunne dømme meldte avbud. Dette løste seg tilslutt ved bruk av 

settedommere.Dokumentene som skal sendes inn til NKK ble signerte samme dag som 

prøven ble avsluttet og er oversendt NKK slik at resultatene raskt havner i DogWeb.Prøva ble 

sendt live via Tracker både på app og web. Iflg. Tracker hadde denne prøva langt flere 

følgere enn Nordmarkaprøva til OOEHK hadde, og var således det mest populære 

arrangementet sett bort fra NM tidligere i høst.Vi har fått gode tilbakemeldinger på 

gjennomføringen av prøva. Hundene gikk en dag i aktivitetsområdene til hver klubb, slik at 

alle skulle få terrengvariasjon og nærmest mulig like forhold. Samarbeidet klubbene i mellom 

fungerte, etter mitt syn, veldig godt, og det var overvekt av dommere fra OOEHK. Ole Anders 

styrte primært det praktiske og Lars-Ola det som angikk NPP og øvrig dataoppgaver.Premier 



fikk vi sponset av C. Linnerud AS, Magne Landrø AS og Royal Canin. Vi valgte også å trekke en 

premie fra Royal Canin mellom alle dommerne som var tilstede på premieutdelingen.» 

Sak 62.18, utdanning nye løshunddommere: Manglende dokumter er referert i sak 56.18. 

Styret foreslår ta opp igjen fadder ordning sånn att hver enkelt dommer elev kan ha en 

«mentor» å rådføre seg med i utdanningsløpet. Det anbefalest også att det settes opp faste 

gjennomganger av regelverk/skogskort før hver enkelt sesong. Dette ser styret på som en 

komitee sak som leder løshundkomiteen tar videre. 

Sak 63.18, Innkjøp av laptop: Ved behov kjøpes det inn nye laptoper til arrangement, dette 

gjørest fortrinnsvis i 2019 da vi kan ha det som ett eget budsjett. Utstillingskomiteen trenger 

laptop, prøveledere har også behov. 

Sak 64.18, Godtgjørelser: Styregodtgjørelser blir i dag utbetalt til leder og hvert 

styremedlem, Jon H sjekker historikken på dette,Prøveledere godtgjørelse  pr hund som har 

kommet ut på prøve. Styregodtgjørelsen har vert uforandret over lang tid og vi sjekker ut 

muligheten for å justere denne. Jon H sjekker ut i forkant av neste styremøte. Styret vedtar 

enstemmig att det skal utbetalest km godtgjørelse for ytelser/tjenester som er utført i 

klubbens regi, dvs kjøring til og fra styremøter, arrangement og møter med samarbeidende 

klubber. 

Sak 65.18, eventuelt: Frist for levering av stoff til klubbnytt er 9 desember. Vi legger dette ut 

på hjemmesiden. 
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