
 
 

Referat styremøte Hedmark Elghundklubb 
Avholdt på Myklegard 22. februar. 2022 

 
Tilstede: Kjell Erik Skaug, Tom Flåseth, Ole Harald Løvenskiold Kveseth, Nils Sv. 
Rønaas, Gaute Granmo, Gry Bodil Aas (Teams), Olaf Monsbakken (Teams) og 
Amalie Madshus.  
 
Frafall: Kim. A. Røhne.  
 

 
Sak 1/2022 Unntatt offentlighet  
 
Sak 2/2022: RS saker 
Det ble meldt om flere saker for RS under årsmøtet til klubben. Begge forslag 
hadde solide flertall, men det blir kun et som blir videresendt som RS-sak fra 
klubben i denne omgang. Dette på grunnlag av at reglementet for den ene 
saken ble endret i 2021 og vil være låst for fem år.  
HEHK har derav sendt inn følgende forslag til revidering av 
jaktchampionatregler til RS:  
 
Championatregler – Norsk jaktchampionat NJCH  
Gruppe 5 – SPISSHUNDER Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk 
elghund grå og sort, svensk hvit elghund: 
 
Fire ganger 1.premie på jaktprøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst to av 
premiene telende til NJCH må være tatt på samlet prøve. To ganger Very Good på utstilling 
etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland. Minst en av 
prøvene må være gjennomført før 23. desember.  
 
For å fylle kravet til NJCH skal prøvene være avlagt over minst 2 prøvesesonger.  
 
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås en 1. 
premie på jaktprøve. To ganger Very Good etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i 
Norge, Sverige eller Finland. 

 
 

 



 
 

Følgende forslag er sendt inn som nytt styre i FS:  
 

 FORSLAG FRA HEHK 

Forbundsstyret  Leder: Endre Stakkerud  
Forbundsstyret  
Forbundsstyret Medlem: Camilla Hartz Repshus 

Forbundsstyret Medlem: Leif Einar Olsen 
Forbundsstyret  

Forbundsstyret 1.vara: Ellen Tråen  

Forbundsstyret 2. vara: Ståle Bakkemo  
Lov & kontrollkomiteen  
Lov & kontrollkomiteen  

Lov & kontrollkomiteen Medlem: Johan Stokkeland 
Lov & kontrollkomiteen Leder: Ole Arthur Løite 
Lov & kontrollkomiteen  

Valgkomiteen   
Valgkomiteen  

Valgkomiteen  
Valgkomiteen  
Revisor  Carsten Bakke  

Revisor  Nils P. Hagen  
RS-Ordfører   

RS-Viseordfører  Frank Christiansen  

 
 
Sak 3/2022: Gjennomgang/info med nytt styre 
 

I. Bandhundkomiteen med Gry Bodil: 
Leder i BK informerer om at planer for sesongen 2022 er i gang. Odalsprøven vil 
bli avholdt som tidligere, men det er spørsmål om Trysilprøven bør 
flyttes/endres. Det er muligheter for at det blir arrangert Rena/(Åmot)prøven 
hvis Trysilprøven ikke blir gjennomført. Aas har kandidater til prøveledere som 
blir sendt til Skaug. Leder BK blir å sende ut mail til alle bandhunddommere 
med ønske om en tilbakemelding fra alle om de fortsatt ønsker å dømme og 
samtidig sende ut datoer for kommende samletprøver.  



 
 

Dommermøte vil bli avholdt på Elgstua 29.mai. Dato for bandhundkurs er satt 
av og vil bli helga 18-19 juni på Rena. Status for dressurkurs/valpekurs er at det 
foreløpig er få påmeldte.  
 
Det blir også stilt spørsmål om klubben skulle hatt en egen komité innunder 
ettersøk/sporprøver og at det kan være viktig for videre utvikling av klubben i 
seg selv og for å fremme interessen. Saken blir tatt opp igjen.  
 

 
II. Utstillingskomiteen med Nils Rønaas 

Renautstillingen som skal avholdes i April er mest aktuell nå. Foreløpig ikke søkt 
om, men dette blir gjort fortløpende. Kommer tilbake til dato. Enighet i at det 
bør systematiseres søk av utstillinger for å skape forutsigbarhet for både 
utstillere og klubben. Blir snakk om sponsorer og at noen av disse skal bli 
kontaktet for å forhøre seg angående videre sponsing og eventuelt skrive en 
avtale.  
 
III. Løshundkomiteen med Ole Harald L. Kveseth: 
Leder i løshundkomiteen vil forsøke å avholde flere samletprøver allerede fra 
høsten av ref., forslaget styret har sendt inn til RS. Kommer forslag om hvordan 
prøveperiodene og prøvereferansenr kan endres i NKK for å kanskje 
effektivisere behandlingen av prøveresultater og utbetaling av 
dommerhonnoraret. Unghundprøven er populær med mange påmeldte, men i 
2021 var det få premieringer. Spørsmål om å flytte prøven utover høsten, samt 
å arrangere løshundkurs for nybegynnere. Det kommer opp gode forslag på 
hvordan dette kan gjennomføres. Leder LK vil kartlegge og evnt gjøre nye 
avtaler ifht hvilke prøveterreng det er muligheter for å bruke. Det vil bli 
arrangert dommersamling der nye prøveregler blir gått igjennom.  
 
Ønskelig å rekruttere flere dommere innenfor alle feltene. Dette vil etterhvert 
bli utlyst på klubbens hjemmesider.  
 
 
 
 



 
 

IV. Kasserer Olaf Monsbakken 
Kort info ang., hva som preger økonomien i klubben om dagen.  
Se også sak 5/2022.  
 
Sak 4/2022 - Instrukser og taushetserklæring 
Det nye styret har skrevet under på taushetserklæring.  
 
Sak 5/2022 – Betaling av aktiviteter via Vipps  
Det har ved gjentatte anledninger blitt betalt aktiviteter i regi av klubben ved 
bruk av Vipps. Dette gjør at klubben taper penger på innbetalinger ettersom 
Vipps skal ha en viss andel, i tillegg til at hundeeier unngår å krysse av for å ha 
lest reglement til den aktuelle aktiviteten. Styret har enighet i at klubben fra nå 
av kommer til å være svært konsekvente på at påmeldinger og betaling kun 
skal skje via NKK sine sider og at ingenting annet vil bli akseptert. Styret ser på 
dette som en trygghet både for den påmeldte og klubben selv.  
 
Sak 6/2022 – Eventuelt  
Det blir tatt opp ifht utforming av nye klubbjakker. Hvis det er mulig er det 
ønskelig med en produsent som kan lage jakker i flere sesonger før modellen 
utgår. Granmo blir foreslått til å innhente aktuelle tilbud og ta dette med 
tilbake til styret. Andre i styret sjekker også opp med bekjentskaper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amalie Madshus / sekretær  
 


