
 
 

Styremøtereferat i Hedmark Elghundklubb 
Tirsdag 1. september 2022 kl. 18.00 

Sted: Teams 
 

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Gry Bodil Aas, Nils Rønaas, Olaf Monsbakken, Ole 
Harald L. Kveseth, Amalie Madshus.  
 
Ikke møtt: Tom Flåseth, Gaute Granmo, Kim A. Røhne. 
 
 
 
Saksliste: 
 
26/2022 Status fra de ulike komiteer 
 
Løshundkomiteen v/ Ole Harald  
Løshundsesongen er i gang, flere ekvipasjer har allerede vært ute og noen står 
for tur. Alt er klart til klubbmesterskap og NM-uttak til uka, 6. september. Det 
jobbes stadig med planlegging av Interjaktprøven som skal holdes 4.November.  
 
Bandhundkomiteen v/ Gry Bodil 
Trysilprøven og klubbmesterskap: Det ble rekordmange påmeldinger i år, men 
det var vanskeligheter med å få tak i nok dommere. Ble lagt ned mye jobb for å 
prøve å kontakte et titalls dommere fra andre klubber uten hell. NKK og leder i 
bandhundkomiteen i FS ble kontaktet for å dobbeltsjekke rangering i 
regelverket. Det endte opp med 10 hunder totalt og alt er klart for 
gjennomføring.  
 
 
 



 
 
Utstillingskomiteen v/ Nils  
Elverumsutstillingen gikk bra. Ønskelig at klubben kjøper noen artikler som kan 
selges til en senere anledning. Det er behov for vedlikehold av klubbhengeren. 
Nils henter opp pris på profilering av henger og kommer tilbake med dette på 
neste styremøte.  
Begynt med planlegging av utstillingen på Kongsvinger.  
 
Kasserer v/ Olaf 
Ajour!  
 
27/2022 Innsendt sak fra medlem 
Sak som omhandler statistikk på jakthunder. Styret går igjennom saken og blir 
enige om å sende den videre til FS.  
 
28/2022 Kåring av årets jakthund  
Ønskelig å kunne ha statuetter for årets hund i klubben. Dette for å gjøre stas 
på resultater. Det skal ikke være forskjell på prøveformen og det skal være 
kåring av en «totalhund» under premieutdeling.  
 
29/2022 Klubbjakker  
Fått et tilbud fra Interjakt på en type jakke som kan brukes som klubbjakke. 
Enighet om at det er fine jakker. Det tas opp med kontaktperson hos Interjakt 
om hvordan prøving og bestilling skal gjennomføres.  
 
30/2022 Eventuelt 
 
Spørsmål om å ha årsmøte og premieutdeling hver for seg. Forslag på å ha 
premieutdeling og medlemskveld samtidig på våren/sommeren. Sak tas opp 
igjen nærmere årsmøte.  
 


