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-

Styret vil benytte anledningen til å ønske
alle ei God Jul og et riktig Godt Nytt År

Lederen har ordet
Jeg vil starte med å ønske Olaf Sæthre velkommen inn i styret i Vestoppland Elghundklubb. Han
ble innvalgt som nestleder og undertegnede som leder ut perioden under det ekstraordinære
årsmøtet som ble holdt tirsdag 6.11.07. Styret har som kjent ikke vært fulltallig siden årsmøtet i
februar, men nå fikk vi en løsning ved at Olaf tok på seg vervet som nestleder.
Det møtte 24 stemmeberettigede på møtet. Dette er i underkant av det vi hadde forventet, når
klubben har over 160 medlemmer. Alle medlemmene fikk skriftlig innkalling. Møtet ble ledet av
Bjørn Andersgaard. Han klarte å få engasjert forsamlingen og det ble en god debatt rundt klubben
og dens framtid, selv om det ikke ble avklart noe rundt mangel på både ledervervene utstillings og
jaktprøvekomiteen. Styret vil jobbe videre med dette. Vi håper og tror at vi kan dra nytte av bl.a.
Bjørn og Knut sin erfaring når nye personer skal inn. De har gjort en enorm innsats for klubben og
sitter på masse kunnskap.
Under debatten på det ekstraordinære årsmøtet foretok vi en prøvevotering over om vi fortsatt skal
drive Vestoppland Elghundklubb. Resultatet var enstemmig for at vi fortsatt skal drive klubben,
men flere av de fremmøtte sa at det forutsetter et større engasjement blant medlemmene om det skal
være noen mening i å drive klubben. En viser for øvrig til referat fra møtet i dette bladet.
Det ordinære årsmøtet vil bli lørdag 16.2.08. Sett av denne datoen allerede nå. Det vil bli holdt en
fest/middag umiddelbart etter årsmøtet. Utdeling av premier i forbindelse med årets prøver vil også
bli utdelt i forbindelse med festen. Olaf Sæthre har tatt på seg koordineringsjobben med det som
skjer etter årsmøtet og vi trenger frivillige til en liten komité. Olaf treffes på telefon 994 52 009. Jeg
oppfordrer alle til å møte opp på årsmøtet og vise at klubben er ”liv laga”.
Den 9. og 10. november arrangerte VEHK klubbkamp/to dagers prøve. Den ble meget vellykket
med strålende resultater. VEHK vant klubbkampen. VEHK var representert ved Tim til Hjalmar
Solbjør, Stella til Arve og Per Trygve Engen, Tass til Thor Arne Mathisen og Ranja til Knut-Ola
Lundbye. Alle fire med 1. premie. Tass, Ranja og Stella stilte på to dagers prøven og alle tre fikk 1.
premie. Stella ble Jch. Tim/Solbjør stilte ikke på to dagers prøven, da de tidligere samme uke ordnet
championatet på Normarksprøven. Tara til Per Egge ble prøvens beste hund. Vi gratulerer alle med
strålede innsats! Vi i styret takker arrangørstaben/dommere for innsatsen med Børre Mathias og
Henning i spissen, for en kjempe jobb.
Avslutningsvis vil jeg ønske alle medlemmene i VEHK en RIKTIG GOD JUL OG ET GODT
NYTT ÅR. Jeg håper alle kan gå en runde med seg selv og finne ut om de kan gjøre en liten innsats
for klubben, slik at vi også fremtiden kan drive en livskraftig elghundklubb i Vestoppland. Det er
jeg helt sikker på at er mulig om flere bidrar med litt.

Pål Leonardsen/leder VEHK

Medlemskontingenten for 2008
NB! Feil i medlemskontingenten til VEHK på tilsendt giro fra NKK
På årsmøtet den 18.2.07 ble det vedtatt at medlemskontingenten i VEHK skulle reduseres med 100,Som sikkert flere har lagt merke til er ikke dette ajourført i NKK og den giroen som fulgte siste
nummer av Hundesport er derfor feil d.v.s. 100,- for høy.
Styret har vært i kontakt med NKK og vi har kommet frem til at feilen rettes på følgende måte.
1: NKK korrigerer sitt medlemssystem slik at kontingenten til VEHK reduseres med 100,-.
2: Medlemmene i VEHK betaler 100,- mindre enn det som står på den tilsendte giroen som fulgte
med siste nummer av Hundesport. Denne giroen har forfall 31.12.07. Bruk samme giro, men
korriger beløpet.
3: De som allerede har betalt den tilsendte giroen, som da er 100,- for mye, vil få dette godskrevet
som for mye betalt for 2008, slik at beløpet overføres til 2009.
Som kjent er det nå en sentral innkreving av medlemskontingenten til VEHK og NKK. Det er den
giroen som fulgte Hundesport som skal betales. Det vil ikke komme noen egen giro fra VEHK.
For de som har ev. spørsmål rundt dette, ta kontakt med en av oss i styret.
Pål Leonardsen

Årsmøtet
Årsmøtet er berammet til den 16. februar 2009. Sted er ikke bestemt, men etter påtrykk fra flere
medlemmer, jobber styret med å få arrangert fest og middag i forbindelse med årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder Pål Leonardsen, Øvre veg 210, 2836
Biri eller pleonard@online.no innen 15. januar

Innspill til valgkomiteen
Følgende personer er på valg:
Leder Pål Leonardsen
Nestleder Olaf Sæthre
Styremedlem Henning Ringen
Varamedlemmer Trygve Brenden og Gjermund Nyseth
Revisorer Johan Wien og Finn Øksne
Det skal velges 1 nytt medlem til valgkomiteen
Styremedlemmer som ikke er på valg; Bjarne Karlsen og Knut Schjørlien
Valgkomiteen består av;
Ole Harald Ringen, leder
Leif Pedersen
Agnar Elton
Forslag til valg må være valgkomiteen i hende senest 15. januar

Referater
Referat fra styremøte på Osbakken 5.6.07
Tilstede: Knut Hvalstad, Henning Ringen, Børre M. Lilleengen, Erik Aaberg og Pål Leonardsen.
Forfall: Bjarne Karlsen, Knut Schjørlien, Trygve Brenden, Gjermund Nyseth, Bjørn Andersgaard.
Sak 1 Referat fra forrige møte
Ingen merknader.
Sak 2 RS 2007
Knut Hvalstad gikk gjennom de viktigste sakene fra RS2007. En viser for øvrig til referat fra
møtet som vil komme fra forbundet.
Sak 3 Lotteriet 2007.
Loddbøker og Elghundnytt 2/07 ble fordelt på grendekontakter for utdeling. Lotteriet skal
trekkes 20.9.07 og bøkene må inn i begynnelsen av september.
Grendekontakter:
Biri og Snertingdal: Gjermund Nyseth
Gjøvik og Vardal: Knut Ola Lundbye og Tor Arne Mathisen
Østre Toten: Anton Hveem og Henning Ringen
Vestre Toten: Geir Håkensen
Øst og Vestside S. Land: Annie Kværum
N. Land: Harry Furuseth
Aust- og Nord Torpa: Knut Skartlien
Vest Torpa: Grethe Sørbønsveen
Sak 4 Eventuelt
Knut Hvalstad og en til fra Jaktprøve komiteen reiser til møte på Vindfjelltunet den 16.6.07 i
anledning møte om jaktprøvereglene og revideringen av disse.
Knut Hvalstad redegjorde for at klubben må få utdannet en hundeinstruktør. Klubben må finne
kandidater og evt. samarbeide med andre klubber for å få til felles utdanning av disse.
Det er behov/ønske om et ”stormøte” i klubben hvor alle komiteer m.m. blir innkalt. Dette for å
lodde stemningen og engasjementet, som det virker ikke er helt på topp for tiden. Forslag om at
dette møtet må holdes i august, før hundetreningen starter opp for fult.
Pål Leonardsen/ref.

Referat fra utvidet styremøte på Osbakken 12.08.07
Til stede fra styret: Pål Leonardsen, Henning Ringen, Bjarne Karlsen,
Knut Schjørlien og Trygve Brenden
Det møtte 18 medlemmer i tillegg til styret
•

Pål Leonardsen ønsker velkommen til møtet og håper på en konstruktiv debatt

•

Der vi må ta stiling til klubbens fremtid. HER MÅ NOE GJØRES

•

Pål gikk gjennom referat fra forrige møte

•

Det er kommet et referat fra møte angående jaktprøveregler arrangert på vindfjelltunet. Knut
Hvalstad fikk ikke møtt fra VEHK.

•

Det er varslet et nytt møte føre jul angående prøvereglene

•

Det er et ønske om og få utdanne en instruktør i hundedressur i VEHK, så vist noen er
interessert kan dere bare si fra til styret

•

Vi må bli flinkere til og levere inn stoff til web redaktøren så vi kan få inn mer stoff på web
sidene våre

•

Det ble delt ut et foreløpig regnskap, dette ser bra ut og det er ønske om og få inn
husstandsmedlemmer i klubben

Referat fra Jaktprøvekomiteen
Det må utnevnes en ny leder for jaktprøvekomiteen da Knut Hvalstad går ut. Et medlem går også ut
og må erstattes
Referat fra utstilingskomiteen
Utstilingen gikk med bra overskudd. Bjørn Andersgaard gir seg som leder. Knut Hvalstad gir seg
som premieansvarlig. Disse må erstattes av nye
Referat fra dressurkomiteen
Bra med fuglehunder og harehunder. Elghundfolket må bli litt raskere og ikke vente til jakta
begynner mange venter til like inn i jakta
Valgkomiteen
Mange telefoner for å skaffe folk men det er veldig lite engasjement. Det bør stå i elghund-nytt
angående valget hvem skal ut og hvem skal ut.

Bjørn Andersgaard savner innkalling til møte mener dette kunne stått i elghundnytt
Knut Hvalstad mener det burde hvert sendt til alle medlemmer
Ole Randen mener det må innkalles til ekstraordinert årsmøte da klubben virrer rundt uten leder og
komitémedlemmer mangler det må også innformere alle medlemmer om ståa i klubben.

Referat fra styremøte på Osbakken 29.08.07
Tilstede: Pål Leonardsen, Henning Ringen, Erik Aaberg, Bjarne Karlsen og Knut Schjørlien
Forfall: Trygve Brenden
Sak 1 Styret
Styrets sammensetning ser ut til og ordne seg Olaf Sæthre er villig til og bli med i styret
Vil gjerne Fungere som nestformann ut året
Sak 2 Ekstraordinert årsmøte
Det innkalles til ekstraordinert årsmøte Tors 6 nov
Dette gjøres skriftlig til alle medlemmer. sendes som post
Sak 3 Purring på lodder
Alle tar et tak for og få inn loddene til de skal trekkes

Ekstraordinært årsmøte på Osbakken 6.11.07
Sak 1 Innkallingen
Innkallingen er sendt i posten til alle medlemmer.
Enstemmig godkjent.
Sak 2 Godkjenning av saksliste
Punkt 6 flyttes til punkt. Punkt 7 og 8 bytter plass
Godkjent
Sak 3 Valg av møteleder
Bjørn Andersgaard valgt.

Sak 4 Valg av protokollfører
Bjarne Karlsen valgt.
Sak 5 Valg av tellekorps
Knut-Ola Lundbye og Tor Arne Mathisen valgt.
Sak 6 Valg av to til å underskrive protokollen

Harry Furuseth og Børre Mathias Lilleengen valgt.
Sak 7 Situasjonen i klubben
•

Det er ca 160 medlemmer i klubben i dag

•

Olav Jørstad savner folk og hva er det som ikke fenger folk til å bli med og gjøre en jobb
for klubben.

•

Vi må prøve å finne ut hvordan vi skal få med oss folk til og ta i et tak for klubben å bli
mer aktive.

•

Er det mulig og flytte utstilingen vår til et annet tidspunkt for og få mer hunder?

•

Noen synes plassen er dårlig for utstilinga

•

Organisering av utstilinga er veldig viktig, dette fungerer bra nå

•

Mange mener vi ikke skal henge oss på premiejaget som er blitt på utstilinger

•

Bjørn Andersgaard mener utstilingsleder bør være med som lærling det første året

•

Børre Mathias Lilleengen mener kritikk må gis på rett måte for og ikke kjøre over noen

•

Børre Mathias informerer om at det er problemer med og få med dommere på jaktprøver.
Det er to aspiranter i klubben i dag

•

Noen mener vi burde flytte årsmøtet litt rundt om i distriktet

•

Vi kan kanskje arrangere årsfest og årsmøte sammen igjen

•

John Paulsrud lurer på hvordan loddtrekningen foregår og hvordan dette blir
offentliggjort. Pål informerer om at trekkingen blir gjort hos politiet sammen med to fra
styret. Vinnerne blir tilskrevet

Møteleder foretok en prøveavstemning om nedleggelse av klubben
Ingen stemte for nedleggelse
Sak 8 Valg
Det er foreslått følgende kandidater fra valgkomiteen
Leder ut perioden; Pål Leonardsen. Nestleder ut perioden; Olaf Sæthre
Pål Leonardsen fikk 23 stemmer / 1 blank
Olaf Sæthre fikk 21 stemmer / 3 blanke
Pål takket for tilliten og håper på å få med flere folk fremover.

Referat fra styremøte 6.12.07
Tilstede: Trygve Brenden, Henning Ringen, Erik Aaberg, Knut Schjørlien, Olaf Sæthre og Pål
Leonardsen.
Forfall: Bjarne Karlsen
Sak 1 Evaluering av ekstraordinært årsmøte
Etter ønske fra alle på det ekstraordinære årsmøtet, vil VEHK arrangere en fest/middag i
forbindelse med kommende årsmøte. Olaf Sæthre tar koordineringsjobben i en festkomité. Han
treffes på telefon 994 52 009.
Henning prøver å skaffe folk til komiteen i Toten området, Knut og Olaf i Land området og
Trygve og På i Gjøvik/Biri/Vardal området.
Årsmøtet blir lørdag 16.2.08. En aktuell plass kan være Vestvang.
Påmeldingsfrist til årsfest bør settes til rundt 1.2.08.

Sak 2 Elghundnytt
Årets siste Elghundnytt skal komme ut med det aller første. Materiell til bladet sendes Erik
omgående. Styremedlemmene har følgende oppgaver:
Pål: Skrive leder, en redegjørelse ang. medlemskontingenten og referat fra styremøte 6.12.07.
Henning: Sende utstillingsannonsen.
Bjarne: Sende referat fra de forrige styremøtene.
Erik: Skrive opp ny liste ang. valgperiode for styremedlemmene og oversikt over hvem som er
på valg. Skrive inn dato for årsmøtet. Sende bladet til trykking og fordele bladet til Henning,
Olaf, Knut og Pål for distribuering til grendekontaktene.
Sak 3 Årsmøtet
Dato for årsmøtet ble bestemt til 16.2.08.
Frist for at innkallingen er medlemmene i hende er 14 dager før årsmøtet.
Erik setter inn oversikt over hvem som er på valg med mer i siste Elghundnytt i år.
Opprette en egen festkomité. Olaf tar koordineringsjobben.
Sak 4 Feil i medlemskontingenten
Pål har vært i kontakt med NKK v/Vidar Grundetjern og han sier det ikke medfører noen
problemer at medlemskontingenten til VEHK er satt 100,- for høyt på den tilsendte giroen.
Vi løser dette på følgende måte:
1: NKK korrigerer sitt medlemssystem slik at kontingenten i VEHK reduseres med 100,-.

2: VEHK bekjentgjør feilen i Elghundnytt og gir beskjed til sine medlemmer at de skal betale
100,- mindre enn det som står på den tilsendte giroen fra NKK.
3: De som allerede har betalt den tilsendte giroen vil få dette registrert som for mye betalt i 2008
slik at dette overføres til 2009.
Sak 5 Eventuelt
Klubben står fortsatt uten leder i jakt- og utstillingskomiteen og styret vil kontakte aktuelle
kandidater.
Frist for søknad om prøver for neste sesong er 15.12.07. Viktig at denne fristen overholdes. K.
Hvalstad har snakket med Henning om dette. Henning følger opp.
Klubbkampen/to dagers prøven gikk veldig bra. Børre Mathias og Henning gjorde en
kjempejobb. De to har sagt de tar på seg ansvaret for prøven igjen også neste år. Resultatene fra
prøven ligger på hjemmesiden (vehk.org) og kommer i Elghundnytt.
Pål Leonardsen/ref.

Utstillinga 2008

VESTOPPLAND ELGHUNDKLUBB

Ønsker velkommen til utstilling 9 mars 2007 ved Felleskjøpet Lena
Dommere:

John Smedbakken NEG hanner/valper
Nils E Haagenrud NEG tisper/ øvrige raser

Påmelding:

Henning Ringen, 2847 Kolbu,tlf 41256205 e-post
heringen@bbnett.no
Påmeldingsavgift kr 280.- til konto 2050 04 32854
Valper kr 140.- NB! Merk giro med navn og reg nr.
Utstillingen starter med valper/øvrige raser

Påmeldingsfrist 20 feb. Forbehold om dommerendringer

Lotteriet 2007
Trekning av Vestoppland Elghundklubbs lotteri 2007

1. Elgkalv:
2. Spekeskinke
3. Spekeskinke
4. Spekeskinke
5. Spekeskinke
6. Spekeskinke
7. Spekepølse
8. Spekepølse
9. Spekepølse
10. Spekepølse
11. Spekepølse

Lodd nr. 1605
Lodd nr. 0662
Lodd nr. 2105
Lodd nr. 3920
Lodd nr. 1248
Lodd nr. 3879
Lodd nr. 3308
Lodd nr. 1408
Lodd nr. 1149
Lodd nr. 1613
Lodd nr. 1623

Thea S. Trillerud, Kolbu
A.J. Walby, Skreia
Fam. Berg, Hov
Ingebjørg og Christin Ulset
Johs. Aaslund, Lena
Erik Haganæs, Snertingdal
Nils M. Bakken, Dokka
Kai Tore Schjørlien, Dokka
Jonas Ringen, Kolbu
Thea S. Trillerud, Kolbu
Oddvar Rønningen, Kolbu

Rett trekning bevitnes.
Gjøvik politistasjon, 21.9.07
…………………………
Pål Leonardsen/pb.

………………………
Henning Ringen/VEHK

.………………………..
Knut Schjørlien VEHK

Jaktprøveresultater
1 dags samlet
Prøvens ref.nr

Fra

Til

Arrangør

30-07006

9.11.2007

9.11.2007

Vestoppland Elghundklubb

Nr

Dato

Rase

Hundens navn/regnr

Eier

Dommer

Poeng

Premie

103

09.11

JH

Tim / 09923/04

Solbjør,

Randen, Ole

80,5

1

Paulsrud,

95

1

35

0

Hjalmar
102

09.11

ØSL

Bjärvarnas Bork /

P O Viklund

S15170/2004
101

09.11

JH

John

Mjälabackens Tua 1 /

Fredrik

Haug,

s32413/2006

Tofilovski

Kristian

2 dagers samlet
31-07007

9.11.2007

10.11.2007

Vestoppland Elghundklubb

Nr

Dato

Rase

Hundens navn/regnr

Eier

Dommer

Poeng

1D

111

09.11

NEG

Veiderens Karo /

Sjøli, Reidar

Lien, Asbjørn

34

0

85

1

71,5

1

94

1

2D

Premie

0

00422/04
211

NEG

Veiderens Karo /

Sjøli, Reidar

00422/04
110

09.11

NEG

Tass / 00610/01

Mathisen, Tor Arne

Røhne, Ola

210

10.11

NEG

Tass / 00610/01

Mathisen, Tor Arne

Elton, Agnar

103

09.11

NEG

Ranja / 00708/04

Lundbye, Knut-Ola

Engevold, Kjell

203

10.11

NEG

Ranja / 00708/04

Lundbye, Knut-Ola

Jørstad, Olav

87,5

1

105

09.11

NEG

Fargo av Hatteråsen /

Tveten, Jørn-Vidar

Roen, Terje

77,5

1

Tveten, Jørn-Vidar

Nystuen, Bjørn

87

1

Engen, Per Trygve

Jørstad, Olav

78,5

1

Lien, Asbjørn

86

1

94,5

1

2

1

1

1

1

1

1

1

04145/04
205

10.11

NEG

Fargo av Hatteråsen /
04145/04

102

09.11

NEG

Stella / 04598/04

og Arve
202

10.11

NEG

Stella / 04598/04

Engen, Per Trygve
og Arve

101

09.11

NEG

Tara / 08938/04

Egge, Per

Skaugerud, Oddbjørn

201

10.11

NEG

Tara / 08938/04

Egge, Per

Andersen, Alf

112

09.11

NEG

Timian / 21700/06

Skjølås, Erland

Furusethagen, Tor

91,5

1

44

0

94

1

1

1
0

Magne
212
108

09.11

NEG

Timian / 21700/06

Skjølås, Erland

JH

Asko / S23129/2000

Forsberg, Magnus

Furusethagen, Tor

1

1

1

1

0

0

Magne
208

10.11

JH

Asko / S23129/2000

Forsberg, Magnus

Elton, Agnar

89

1

107

09.11

JH

Sörombäckens Barka /

Jansson, Peter

Andersen, Alf

72,5

2

Jansson, Peter

Randen, Ole

95

2

Håkansson, Anders

Nystuen, Bjørn

80

1

Håkansson, Anders

Skjærstein, Tom Erik

44

1

Berglund, Björn

Hveem, Anton

21,5

0

S43667/2004
207

10.11

JH

Sörombäckens Barka /
S43667/2004

106

09.11

JH

Sörombäckens Brasse /
S43674/2004

206

10.11

JH

Sörombäckens Brasse /
S43674/2004

109

09.11

209

JH

Zacko / S45217/2003

JH

Resultater Klubbkampen 2007
1. ØS Laika Bjärvans BORK S15710/2004

P. O. Viklund, Gävleborg

95,0 p.

2. N.E.G. Ranja

00708/04

K. O Lundbye, Vestoppland

94,0 p.

3. JH Asko

S23129/2000 M. Forsberg, Gävleborg

4. N.E.G. Tass

00610/01

T. A. Mathisen, Vestoppland. 85,0 p.

5. JH Tim

09923/04

Hj. Solbjør, Vestoppland.

6. N.E.G. Stella

04598/04

A. og P.T. Engen, Vestoppland 78,5 p.

7. JH Mjälbackens Tua 1

S32413/2006 F. Tofilovski, Gävleborg.

35,0 p.

8. JH Zacko

S45217/2003 B. Berglund, Gävleborg.

21,5 p.

89,0 p.

80,5 p.

Det er de 3 beste fra hver klubb som teller. Dermed vant Vestoppland EHK dysten i år med 259,5
poeng mot Gävleborg EHK`s 219,0 poeng.
Dette var Vestoppland EHK`s tredje napp i pokalen, dermed er den til odel og eie.
Svenskene er usikre på om de tør å invitere oss til sitt område neste år da det begynner å bli mye ulv
der.

