
 
 

Referat fra styremøte i Hedmark Elghundklubb 
Lørdag 10. Desember 2022 kl. 12.00 

Sted: Myklegard 
 

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

 
 

Saksliste: 

 

34/2022 Status på medlemskveld/premieutdeling og klubbjakker/profilering 

Avventer svar fra Terje Østlie. Premieutdeling og middag på kvelden. Sekretær 

lager program så snart det er spikret. Hver enkelt komite skriver ut diplomer til 

premieutdeling selv.  

 

Det vil under årsmøte og medlemskveld være nye klubbjakker tilgjengelig slik at 

disse kan prøves og bestilles der. Gaute tar kontakt med Interjakt.  

 

35/2022 Status fra de ulike komiteer 

Bandhundkomiteen v/ Gry Bodil 

Sesongen er ferdig for bandhundkomiteen for i år. Skal ha et forenklet 

dommermøte neste uke så alle prøver bli ajour. Forbundet har kommet med 

dispensasjon til å gå prøver ut januar, men dette er vanskelig i våre områder 

med tanke på snøforhold.  



 
 

Løshundkomiteen v/OHLK 

Unghundprøven ble gjennomført med 21 startende hunder og gode resultater.  

Det gås prøver for fullt i disse dager. I November ble det gått 12 todagers- og 

24 en dagers prøver i November. I Desember ligger det inne 21 todagers og 41 

en dagers prøver. Tre kandidater er blitt helt ferdig med dommerutdanningen 

sin, mens tre mangler aspirantarbeid.  

 

Utstillingskomiteen v/ Nils 

Kongsvingerutstillingen er vel gjennomført med 123 hunder. Ble noe 

omrokkering med svarthund og jämthund som gjorde at svarthundene måtte 

avvente. Det er for få som kan systemene som brukes under utstilling. Nils har 

vært i kontakt med en som kan det og kan bistå oss med kursing. Ønskelig å få 

med flere som kan sette seg inn i det. 

 

Kasserer v/ Olaf 

Et lite overskudd i klubben. Ellers er det full kontroll på kroner og øre i 

pengekassa J 

 

36/2022 Årsmøte 2022 

Styret har startet arbeidet med å se på saker som skal tas på årsmøtet i 

februar. Det vil bli lagt frem forslag på å kåre årets hund i klubben, med ønske 

om at medlemmer kommer med forslag på kriterier hvis dette skulle bli aktuelt. 

I tillegg vil det bli fremmet en sak om at ettersøkskomiteen blir en del av styret.  



 
 

37/2022 Eventuelt  

Et av Hedmark Elghundklubbs æresmedlemmer, Karl Storholm, er død. Klubben 

var representert i hans begravelse og hadde kjøpt en krans. Har vært i kontakt 

med Rolf Campell som skriver et minneord. Dette deles på hjemmeside og 

sendes inn til Elghunden.  

 

38/2022 Unntatt offentlighet 

 

 

 

 

 

 

 

Amalie Madshus  

 

 

 


