
Referat fra Styremøte i Hedmark Harehundklubb  

Myklegard 17. april 2018 kl. 18.30                                                                     

Tilstede: Knut Kjeverud, Hans Olav Engen, Martin Kjelsrud, Anders 

Sundby, Øyvind Kolgrov, Thomas Kristiansen, Anne Gjulem, Arild 

Fjeldstad, Marianne Grønvold og Ståle Glad-Iversen. 

 

1. Konstituering av styret 

Knut Kjeverud ønsket velkommen, og skjema for registrering av nytt 

styre til Brønnøysund ble sendt rundt for underskrifter. 

Knut Kjeverud gikk gjennom styremedlemmenes oppgaver. 

2. Økonomi. 

Knut Kjeverud orienterte om foreløpig regnskap for 2018. Klubben 

har en god økonomi og beholdningen pr. 17.04.18 er kr. 158.702,-.  

Foreløpig ligger det an til et underskudd på kr. 24.873,-. 

3. Kurs ringsekretær 

Geir Bakkestuen ønsker å delta på kurs som ringsekretær. Kostnad 

kr. 2.500,-. Klubben tar kostnadene til utdanningen under 

forutsetning at deltageren tar eksamen og blir autorisert. 

Det tas sikte på å utdanne ytterligere en person fra Hedmark 

Harehundklubb  i 2018. 

Marianne Grønvold er interessert i kurs og kan delta dersom 

kursdatoene og kurssted passer inn i kalender.  

4. RS 2018 

Marianne Grønvold, Knut Kjeverud og Ståle Glad-Iversen deltar. 

Hedmark Harehundklubb har sendt inn en sak. 
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5. Dressurkurs 

22. mai i Løten. Jan Gubrandsen og Jon B. Slåttbakken holder 

kurset. Foreløpig 6 påmeldte. Ideelt sett burde det vært avholdt ett 

kurs i sør og ett i nord. Kursavgift kr. 750,- for medlemmer og 

1.500,- for ikke medlemmer. 

Marianne Grønvold avholder 2-4 ringtreningskvelder etter 1. mai og 

er kontaktperson. Dersom interessen er stor kan antallet kvelder 

utøkes. 

6. Premieutdeling/medlemsaften 

Premieutdeling for åpne prøver og klubbmesterskap for støver og 

småhund. Dato: 11. mai. Sted bestemmes av 

arrangementskomiteen, og det serveres grillmat. 

Marianne Grønvold ordner med forpremier. 

Knut Kjeverud bestiller andre premier. 

Ståle Glad-Iversen lager diplomer 

7. Dommermøte 

  Nye jaktprøveregler fra 2019/2020. Sende ut de nye reglene til 

 samtlige dommere og samle disse til ett møte. 

  Regelendringene merkes med overstryking. 

  Dato: 3. mai på Myklegard kl. 18.30. 

  Dommere oppfordres til å sette seg inn i endringene. 

8. Stoff til harehunden 

  Jaktprøveannonser besørges av Knut og Ståle 

  Sende inn bilder av klubbmestere på jaktprøver til bildegalleriet og 

 resultater fra Hedmarksutstillingen og Morokulienutstillingen. 

 Sender bare inn bilder av BIS hunder. 

  Frist for innsendelse til Harehunden er opprinnelig 18. mai. 

 Marianne har ordnet slik at vi får utsettelse på fristen så vi får med 

 resultater fra Morokulien. 
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9. Utstillinger 

  Hedmarksutstillingen er avholdt og 56 hunder stilte til start. Det ble 

 ett flott arrangement. 

  Morokulien står for tur. Sløyfekassene må gås gjennom før 

 arrangementet. Jan Gudbrandsen har oversikt og Knut tar kontakt. 

  Kurt J. Moen er utstillingsansvarlig på Morokulien. 

10.  Komiteer 

Styret har vedtatt følgende: 

Leder jaktprøvekomiteen – Arild Fjelstad 

Leder utstillingskomiteen – Marianne Grønvold 

Det etableres en komite bestående av Arild, Anne og Thomas som 

setter opp forslag til kriterier for hederstegn (gull, sølv og bronse). 

Kriteriene vedtas på ett fremtidig styremøte. 

Det etableres en komite bestående av varamennene. Som samler 

stoff til medlemsbladet og hjemmeside. Dette vil sikre stadig nytt 

stoff til medlemsbladet og hjemmesiden. Eksempel på stoff kan 

være reportasjeintervju av medlemmer. 

Hjemmesiden må ferdigstilles. Marianne Grønvold og Knut Kjeverud 

sørger for dette. 

Materialforvalter – Tas opp på neste styremøte. 

11.  Eventuelt 

Arild må finne to prøveledere. 

Innkommet sak fra et medlem i HHK, saken ble drøftet litt på møtet, 
og tas opp igjen som sak på neste styremøte. Knut sjekker ut litt 
info i forhold til sak til neste styremøte.  
  
 

 

 

 


