
Styremøte HEHK 28.05.15 
Tilstede: Ola Bergheim, Trond Bang, Kristian Bergersen, Håkon Tømte og Elisabeth Kluften 
Forefall: Birger Larsen 
 
1 Oppsummering fra RS 2015 

Trond og Bjørn var tilstede samt at Arne Sandin var med på deler av RS. De refererte til de 
viktigste sakene som ble tatt på RS: 
En del Elghundklubber satte seg sammen og laget et felles forslag på Championatreglene til 
RS. En del saker ble derfor trukket. 
Resultat 1 dag på to dagers prøve kan gå som en dags hvis dag nummer to mislykkes og det 
samme med dag 2 hvis dag en mislykkes.  
Forslag om unghundchanpionat – dette vil vurderes og legges frem på RS 2016. 
Registreringsnekt –maks 150 avkom med mulighet for å søke om unntak. 
 
 
Referatet er lagt ut med en link på vår hjemmeside. 
 

2 Oppsummering fra Avlskonferansen 23/5 
Interessant og bra konferanse.  
Områdeklubbene har primært ansvaret for rasene. 
Jaktprøver, utstilling og helse er fokusområder. Flest mulig ut på jaktprøve med hundene, 
for eksempel pålegge valpekjøpere å gå prøver med bikkjene. 

 
 

3 Hadelandsutstillingen 30.08. 
Setter ned en serveringskomite hvor det kan selges mat/drikke. Opp til komiteen hva som 
skal serveres. – ansvar Håkon 
Sjekke at plassen er ledig – Bjørn 
Formelle brev- Elisabeth 
Oversikt over premier – Håkon 
Brev til ringsekretærer -ansvar 

 Eva- Lill  

 Ellen Krogstad 

 Bjørn Sønsteby 
  
 Resten ordnes på møtet i august. 
 

 
4 Ungdomskontakten – ungdomsarbeid 

 Ringtrening –gratis deltagelse for ungdom. Kristian har snakket med instruktører 
fra Natur Videregående om dette. Spørre Kjell Øybakken om å stille opp. 

 Utarbeide en generell strategi for klubben.  

 Ungdoms NM  frist 15.juli. Aktuelle kandidater Herman Kolden, Kristoffer 
Sundtvedt. Trond legger ut på nettsidene og Ola/Håkon bestemmer hvem som skal 
være med.  Hvis mange melder seg på kan vi ha en uttaksdag.  

 Annonsere via Facebook. 

 Samla sporprove blodspor eller ferskspor i august. Invitert de som er aspiranter –
dommere. 

 
5 Blodsporprøver 2015 

Kan gå samlet blodsporprøve etter 1/8. Magnar kan gå som dommer.  



Simen Tingelstad går kurs for å bli godkjent blodspordommer. 
Finnes også dommere i Nittedal som kan benyttes. 
Kan melde på blodsporprøve via nettsidene. 
HEHK må jobbe med å utdanne dommere.  
 
 

6 Eventuelt 
a. Navn på aktuelle kandidater som løshunddommere sendes til Trond Bang. 

 

Neste styremøte onsdag 12.august sammen med aktivitetskomiteen. Klokken 18.00 Hjertebo. 


