
 
 

Styremøtereferat i Hedmark Elghundklubb 
Onsdag 9. november 2022 kl. 18.00 

Sted: Teams 
 

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

Saksliste: 
 

31/2022 Status fra de ulike komiteer  

Bandhundkomiteen v/ Gry Bodil Aas. 

Det har vært en økning i separat bandhundprøver så langt i år med 23 prøver som er dømt 

per i dag. Det blir snakk om at flere medlemmer har forspurt om det vil bli dressurkurs. Blir 

trolig satt opp nytt kurs mot våren.  

Løshundkomiteen v/ Ole Harald L. Kveseth 

Det ble arrangert kombinert klubbmesterskap og NM-uttak i september der Koimyras Zorro 

med Roger Seigerud og NJ Fram med Ole Harald L. Kveseth vant og dro for å representere 

klubben under årets NM Løshund. Koimyras Zorro kom på en 2. plass og NJ Fram kom på en 

8. plass totalt på NM. Interjaktprøven er gjennomført med mye gode tilbakemeldinger og 

det blir gått igjennom forbedringspotensialer til en senere anledning. Det gjøres også klart 

for unghundprøven som holdes med base hos Trond Berger på Hofoss. Totalt 32 påmeldte 

hunder og det jobbes med å skaffe dommere til så mange som mulig. Per nå er det 

gjennomført 10 separatprøver. Det foreligger også 6 todagers prøver og 18 en dagers 

prøver, der mange blir gått denne uken.  

 



 
Utstillingskomiteen v/ Nils Sv. Rønaas  

Neste ut er Kongsvingerutstillingen 3. desember der det meste er på plass. Ønsker å få en 

fôrleverandør til å være hovedsponsor, forhører seg litt rundt dette. Utstillingen som har 

vært i Trysil i slutten av januar blir i år flyttet til ridehallen på Vang der dommere, 

ringsekretærer og skrivere er klart. Dommere, ringsekretærer og skrivere er også booket inn 

til Elverumsutstillingen i august neste år. 

Kasserer v/ Olaf Monsbakken 

Regnskapet er ajour per 2. November.   

32/2022 Medlemskveld 2023 

Forslag om å arrangere medlemskveld med foredragsholder samtidig med premieutdelingen 

for sesongen. Styret er positive til dette og Gry Bodil forhører seg med en som holder 

foredrag om hunder og mentalitet. Anser å kunne ha dette mot slutten av mars, men vil 

komme tilbake til det etter mer research.  

33/2022 Eventuelt 

Dato for nytt årsmøte er satt 11. februar. 2023 og vil i år avholdes på Skaslien Gjestgiveri på 

Kirkenær. 

Det har vært utført litt ulike praksiser rundt gravering av vandrepremier m.m. Blir enighet 

om at det er klubben som skal sponse dette.  

 

 

 

Amalie Madshus  

 


