
 
 

Styremøte i Hedmark Elghundklubb 
Tirsdag 29/3-22 kl. 18.30 på Teams 

 
Tilstede: Kjell Erik Skaug, Tom Flåseth, Olaf Monsbakken, Nils Rønaas, Ole 
Harald L. Kveseth, Gry Bodil Aas, Gaute Granmo og Amalie Madshus.  
 
Frafall: Kim A. Røine  

 
 
Saksliste:  
  
9/2022: Kort status/info fra komiteene.   
 

v Bandhundkomiteen  
Bandhundkomiteen er i gang og består av leder Gry Bodil Aas, Camilla H. 
Repshus, Knut Thoner og Terje Stenseth. Det jobbes med forberedelser til 
dommermøte. Spørsmål om å lande prisforskjellen på løs- og bandhund i 
forhold til at dommerne tjener ulikt og prøvene koster ulikt. Styret er enige i at 
dette bør samkjøres og at dommerhonoraret bør være på 1000kr pr. jaktprøve. 
Det blir også snakk om en eventuell liten prisøkning på prøver. Det ble ikke tatt 
noen videre avgjørelse på dette nå. I den sammenheng er det enighet i at det 
kan være aktuelt å opprette ungdomsrabatt for rekruteringens del. Det drøftes 
rundt hvilke kriterier som evnt vil medfølge dette og hvordan det skal løses 
praktisk sett.  
 

v Løshundkomiteen  
Løshundkomiteen er i gang og består av leder Ole Harald L. Kveseth, Tony 
Kvåle, Marius Olaussen, Trond Nilsen og Gaute Granmo. Komiteen har vært i 
kontakt med en annen elghundklubb ifht å prøve et samarbeid med å 
arrangere samletprøve, der aktuell klubb som ble kontaktet var svært positive 
til dette. Dette vil bli jobbet med videre og evnt andre klubber vil bli kontaktet.  
 
 
 



 
v Utstillingskomiteen  

Det aller meste skal være klart til Renautstillingen 7. mai. Ringtreninger 
arrangeres rundt om i aktivitetsområdet i forkant. Er i gang med planlegging av 
Elverumsutstillingen. Det jobbes med å samle inn tilbud fra ulike formerker 
som kan brukes til premier. 

 
v Kasserer  

Lite nytt på denne fronten. Medlemskontingenter kommer inn. Det er også 
kjøpt inn ny bærbar pc til sekretær. 
 
 
10/2022: Gjennomgang av RS mappa. 
 
Styret ser igjennom de ulike RS-sakene. Med tanke på at HEHK har lagt inn eget 
forslag til endring av jaktchampionatregler er det ønskelig å ha med 
klubbmedlemmer til RS som kan fremme denne saken. Styret kommer frem til 
flere kandidater som kan spørres. Hedmark Elghundklubb stiller med 9 
delegater til RS 2022 på Quality Airport Hotel Gardermoen 22.april-24.april. 
Sekretær har sendt inn delegatene til sekretær i NEKF. Delegatene som stiller 
på RS vil bli kalt inn til nytt møte i forkant for videre gjennomgang og 
forberedelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amalie Madshus / sekretær 
 
 
 


