
 

Referat fra Styremøte i Hedmark Harehundklubb 

Myklegard 29. august 2017 kl. 18.30                                                                     

Tilstede: Geir Linnes, Jan Gudbrandsen, Martin Kjelsrud, Arild Fjeldstad, Marianne 

Grønvold og Ståle Glad-Iversen. 

1. Referat og status fra forrige styremøte. 

Referat og status fra forrige møte ble gjennomgått av Ståle Glad-Iversen. Det var ingen 

merknader til referatet. 

2. Oppdatering av økonomi. 

Geir Linnes orienterte om foreløpig regnskap for 2017. Klubben har god økonomi og 

beholdningen er på Kr. 174.580,-. Hittil i år er det et overskudd på kr. 11.529,-. 

3. Arrangør av prøve NM – Rev 11. februar 2018 

Det er flere foreninger som har sagt seg villig til å bistå med arrangementet dersom 

Hedmark Harehundklubb kan stå som teknisk arrangør. 

Hedmark Harehundklubb kan ikke ta på seg å arrangere prøve NM – Rev i 2018. Dette 

begrunnes i utfordringer i forhold til antall dommere, andre jaktprøver og terreng. 

Sekretær sender tilbakemelding til NHKF om dette. 

4. Jaktprøver sesongen 2017/2018, DM og Eidskogprøven 

DM komite er i orden og godt i gang med arbeidet. 

Marianne har fått forespørsel om 4 terreng i Vang. Dette er vanskelig. 

Under Eidskogprøven vil Slobrua være hovedkvarter. Dette vil bli avklarert nærmere i 

slutten av september. 

Det bør Presiseres at hunder skal være i bur under arrangementer, slik at vi ikke mister 

fremtidige overnattingsmuligheter. 

Ingen sak for NKK at vi skal bruke egne dommere. Prøveleder må godkjenne valg av 

dommer på ÅP. 
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Det ble gjennomført møte med jaktprøveledere i forbindelse med jakt og fiskedagene  

på Elverum 12. august. Det ble på dette møte gått gjennom regelverk for gjennomføring 

av prøver. 

Sekretær ordner med jaktprøveprotokoller og Skogsprotokoller til gjennomføring av 

skogdag for jaktprøvedommere. 

Hedmark Harehundklubb må søke Royal Canin om premier til jaktprøver. Det må oppgis 

ett forventet antall startende. Styret tok en oppsummering av dette, og kom frem til et 

forventet antall på ca. 175 hunder. 

Det ble stilt spørsmål om hvorvidt det er adgang til å gi CACIT innenfor hver enkelt rase. 

Dette tas opp med Knut Kjeverud for avklarering. 

5. Instruktørkurs, dressur mars/april 2018 

Grunnkurs jakthund instruktør dressur 18 timer. Elverum. 6 stk. Mars/april. 

Deltageravgift kr. 2.500,- pr. stk. Det utdannes fire instruktører. Dette er: Jan 

Gudbrandsen, John B. Slåttbakken, Torbjørn Bekkeli og Geir Linnes.  

Marianne Grønvold har grunnkurs fra før. 

HHK bør ha ringtreningskurs. Lavterskel, åpen for alle. Anbefaler dressurkurs først. 

6. Oppdatering av effekter/klær 

Endel effekter med mugg. Gis bort. 

Mye premier er kastet på grunn av skader. 

Begynner på nytt med effekter i 2018. Jan ordner med katalog til neste møte. 

7. Neste styremøte 

Gjennomføres dersom det er behov for dette i løpet av høsten. Dersom det ikke er 

behov vil det gjennomføres i forbindelse med julemøte på Myklegard 13.desember 

2017 

8. Eventuelt 

Sliter med ubetalte medlemskap. Per dags dato er det 29 medlemmer som ikke har 

betalt kontingent. Flere av disse er jaktprøvedommere. Medlemsansvarlig er ansvarlig 

for purring før gjennomføring av dommersamlinger. 

Det vil forhåpentligvis komme en reportasje i Harehunden om våre utstillinger. 

Marianne spør Royal Canin om det er mulig å fremskaffe en roll-up til bruk på 

arrangementer. 

 

 

Ståle Glad-Iversen 

Referent 


