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

Lederen har ordet
Høstens jakt er over for de fleste. En trøst er at det ikke er lenge til neste sesong. Ut fra rapporter fra
kommunene i vårt distrikt har jakta gått bra for de fleste.
Prøvesesongen er også nesten over. Det ble arrangert 1 og 2 dagers samlet løshundprøve 7. og 8.
november. Her ble resultatet litt blandet i år. Hva det skyldes kan sikkert diskuteres. En ting er
sikkert: det er mange ting som skal klaffe for å oppnå premiegrad på prøve.
Dommersituasjonen er fortsatt noe klubben bør jobbe med. Det er mange som har mye på
programmet og derav ikke lett å oppdrive ledige dommere. Vi har hatt en runde hvor
styremedlemmene har ringt rundt til aktuelle personer som kunne tenke seg å ta en
dommerutdannelse. Vi har fått tak i noen, men trenger flere.
Har inntrykk av at mange av klubbens medlemmer leser vårt medlemsblad og at mange er inne på
våre nettsider. Det er veldig bra, MEN vi trenger både bilder og stoff. Så vår oppfordring er til dere
alle: send inn noe dere ønsker skal bli tatt opp, eller saker dere brenner for.
Mange medlemmer legger ned en formidabel jobb for klubben. Loddselgere, utstilling og
jaktprøvekomitemedlemmer og ikke minst grendekontakter. En stor takk til dere alle.
Loddsalget gikk også i år veldig bra. Vi sitter igjen med et bra overskudd. Penger trengs for å kunne
holde liv i klubben.
Årsmøtet 2007 med festen etterpå var en suksess og vi prøver samme opplegg i år. En dato å merke
seg: 14. februar. 2009. Da blir årsmøtet avholdt med fest etterpå.
Da vil jeg på vegne av styret få ønske alle medlemmer (217) i VEHK ei God jul og et Godt nytt år
Olaf Sæthre
Leder VEHK.

Innspill til valgkomiteen
Følgende personer er på valg:
Leder Olaf Sæthre
Nestleder Knut Schjørlien
Styremedlem Bjarne Karlsen
Varamedlemmer Trygve Brenden og Kjell Engevold
Revisorer Johan Wien og Finn Øksne
Det skal velges 1 nytt medlem til valgkomiteen
Styremedlemmer som ikke er på valg; Jørn Sand og Svein Grønvold
Valgkomiteen består av;
Leif Pedersen, leder
Agnar Elton
Bjørn Nystuen
Forslag til valg må være valgkomiteen i hende senest 15. januar

Årsmøtet
Årsmøtet er berammet til den 14. februar 2009 og blir i år som i fjor på Vestvang. 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 Olaf Sæthre, Nesgutua 35, 2860 Hov
eller olaf.saethre@nordre-land.kommune.no innen 15. januar

Lotteriet 2008

Referater
Styremøte på Bjørnen Odnes 10/9-2008
Til stede; Henning Ringen, Jørn Sand, Svein Grønvold, Erik Aaberg, Olaf Sæthre, Trygve Brenden,
Børre Mathias Lilleengen og Bjarne Karlsen
Sak 1 Rapport fra utstilingskomiteen
Komiteen trenger å få på plass 2 dommere til utstilinga den 29. mars på Lena. Det er 2 dommere
som skal spørres og vi håper på ja fra disse. Dette må vi ha i orden føre jakta begynner. Ellers så er
utstilingskomiteen fulltallig
Sak 2 Rapport fra jaktprøvekomiteen
Det meste er klart til jaktprøvene for sesongen men det jobbes hardt med dommere
Det trengs flere dommere og dette jobbes det med og få tak i noen kandidater. Vet du om noen så
meld fra til leder for jaktprøvekomiteen Børre Mathias Lilleengen. Jaktprøvekomiteen er fulltallig
Sak 3 Eventuelt
Vi satser på og få till en medlemskveld i løpet av vinteren.
Det er åpnet en konto i DnB NOR for å lette arbeidet med penger fra lotteri da Totens Sparebank
ikke er lokalisert på Dokka eller Hov. Denne blir bare brukt for og sette inn kontanter fra lotteri.
Lotteriet er i rute for innsamling og trekking hos politiet på Gjøvik den 20. september
Regnskapet ser ut til å gå i 0 foreløpig.
Trygve kom med et forslag om og vise oss frem på neste års elgfestival på Dokka
Dette jobber vi videre med.
Ref Bjarne Karlsen

Referat styremøte på Bjørnen Odnes 27/11-2008
Til stede; Bjarne Karlsen, Henning Ringen, Olaf Sætre, Knut Schjørlien, Jørn Sand, Erik Aaberg og
Olav Jørstad for jaktprøvekomiteen. Svein Grønvold ikke til stede
Sak 1. Resultat lotteri
Det ser ut til at lotteriet går med et overskudd på ca 19000 i år også. Regningen på alle premier er
ikke kommet in enda men de var på ca 5000 foregående år og vil gi oss ca 19 000 kroner i netto.
Dette er vi fornøyd med. Det tok litt for lang tid og få tilskrevet vinnerne og delt ut alle premiene
Men dette er nå i orden.
Sak 2. Rapport jaktprøvekomiteen
Olav Jørstad stilte for jaktprøvekomiteen for å gi oss en status på jaktprøvene. Det er påmeldt ca 26
hunder på separatprøver i år pr dags dato. Det var 7 hunder på 2 dagers samlet prøve og 3 en dags
samlet prøve.
Det er fortsatt litt vannsklig med dommere og det jobbes med og få i gang mer utdanning av
dommere.

Sak 3. Årsmøtet
Det ble bestemt at årsmøtet skal avholdes på Vestvang den 14/2-2009 med årsfest og
premieutdeling etter møtet.
Sak 4. Eventuelt
Trygve skal lage et årshjul der vi får fylt inn tidsfrister og hva som skjer
Elghund nytt nr 3 har deadline 5/12 og skal være trykket ferdig 11/12, dette står Erik for
RS 2009 er på Gardermoen 17/4-2009
Ref Bjarne Karlsen

Utstillinga 2009

VESTOPPLAND ELGHUNDKLUBB
Ønsker velkommen til utstilling 29 mars 2009 ved Felleskjøpet Lena
Dommere:

Torbjørn Granheim NEG hanner/valper
Kjell Øybakken NEG tisper/ øvrige raser

Påmelding:

Henning Ringen, 2847 Kolbu,tlf 41256205
e-post heringen@bbnett.no
Påmeldingsavgift kr 290.- til konto 2050 04 32854
Valper kr 140.- NB! Merk giro med navn og reg nr.
Utstillingen starter kl. 10.00

Påmeldingsfrist 10. mars. Forbehold om dommerendringer

Jaktprøveresultater
Rapport fra samleprøva 2008
Vestoppland EHK arrangerte samleprøve, en- og to-dagers, 7. og 8. nov. med "Fiskehytta" ved
Skumsjøen som kvarter. Det var meldt 7 hunder til to-dagers- og 3 til endags.
4 ekvipasjer gikk videre etter første dag, og av disse gikk to til premie, samlet: En 1. premie og en
2. premie.
To-dagers prøva ble vunnet av NEG STORM 08287/04, første premie og 164 poeng, (88 p + 76 p).
Storm eies av Isak Halvorsen, Elverum.
Ingen av en-dags hundene gikk til premiering.

Resultater
1-dags samlet

2-dagers samlet

