
Hedmark Harehundklubb 

Styremøte 9. august 2016 Myklegard  
 

 

Tilstede: Geir Linnes, Knut Kjeverud, Hans Olav Engen, Jan Gudbrandsen, Lars Holen, Geir 
Lundsbakken og Marianne R. Grønvold (referent) 
Forfall: Anne Gjulem og Erling Ness, samt Hilde Bakken og Birger Grønstad 
Ikke møtt: Thomas Kristiansen 
 
Sak 1 – Referat og status fra forrige styremøte 

Dommerutdanningen har 1 interessent fra Hedmark. Forsøker annonsere dette en runde til, hvis ikke 

flere interesserte så utsettes dette til neste år. 

1. juli ble det arrangert en sosial kveld for dommerne i klubben, med pizza og bowling i Hamar. 19 stk 

møtte til en trivelig kveld. Bowlingmester ble Arild Fjeldstad. 

Sak 2 – Økonomi 

170.782,33 i beholdning per 1. august. Det er et underskudd på dryge 20.000 kroner.  

Jubileumsfesten og loddsalg er ikke medregnet her. 

Sak 3 – Innsendt skriv til NHKF, ledermøte 20. august 

Det er sammen med de to andre klubbene i distrikt II sendt inn et skriv med forslag til ledermøtet 

angående DM-deltagelse og innmelding i klubber hvor medlemmer ikke har geografisk tilhørighet. 

Forslaget fra Distrikt II lyder som følger: Man kan ikke melde på og gå DM i annet distrikt, hvis man 

ikke har vært hovedmedlem i samme distrikt i et år eller at det kreves en bostedsadresse innen det 

distriktet du ønsker å starte i». 

Sak 4 – Betaling på mobil med mCASH 

Er oppe og går og ble vellykket benyttet på jubileumsfesten. Den som ønsker å betale med mCash må 

laste ned og installere applikasjonen mCASH på sin smart-mobil og registrere betalingskort. Ved 

betaling til Hedmark Harehundklubb scannes en QR-kode/strekkode med telefonen og man velger 

videre på telefonen hva man ønsker å betale for.  

Sak 5 – Jubileumsutstillingen 

84 hunder stilte i tillegg til 3 avlsklasser og 3 oppdretterklasser. Overskuddet ligger på cirka 8.000 

kroner.  

Sak 6 – Jubileumsfesten, evaluering 

Jubileumsfesten ble arrangert lørdag 6. august på Bøndernes hus i Løten. 64 stk deltok på festen som 

ble meget vellykket. Hilde Bakken og Grethe Solvang sto i spissen av festkomiteen. Det ble en veldig 

hyggelig og verdig feiring av Hedmark Harehundklubbs første 70 år. 

Sak 7 – Innsending til Harehunden, frist 17. august 

Vi sender inn et sammendrag og bilder fra både jubileumsutstillinga og jubileumsfesten. 

Sak 8 – Oppdatering Elverumsutstillinga 

67 støvere og småhunder er påmeldt. Totalt 107 hunder i gruppe 6/4. Vi er bra bemannet både på 

scena og i teltet. Det har vært litt trøblete å få på plass nok ringpersonell, da NKK arrangerer 

internasjonal utstilling på Lillehammer samme helg. Parkeringsbilletter og inngang er delt ut.  

Sak 9 – Eventuelt 
- Nytt medlemshefte sendes ut til medlemmene i slutten av august. 
- Hjemmesida: Hjemmesida vår begynner å bli vanskelig og tung å jobbe med, i tillegg til at den ikke 
er særlig vennlig for åpning på mobiler og nettbrett. Denne er noe vi må jobbe mere med framover.  
- Julebordet er utsatt til neste år, men juletallerken  m/æresmedl, utstillingsledere, prøveledere osv. 
blir i desember. 
 
ref. Marianne 


