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Premieutdeling og fest med mat kl 1930
Påmelding innen 10/2 til
Knut Schjørlien på tlf. 997 35 320
Pris for fest med mat og 1 drikke; 100 kroner
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Valg av årsmøtedirigent
Styrets årsberetning
Styrets årsregnskap med revisors rapport
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Endring i jaktprøveinstruksen
Styrets forslag til budsjett for 2009
Årsmelding fra jaktprøvekomiteen
Årsmelding fra utstillingskomiteen
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10. Valg

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen har bestått av: Leif Pedersen, leder
Agnar Elton
Bjørn Nystuen
Valgkomiteen er enig om å legge følgende forslag fram for årsmøtet i Vestoppland Elghundklubb
14. februar 2009.
Valg av leder for 1 år:
Valg av 1 styremedlem for 2 år:
Valg av første varamann for 1 år:
Valg av andre varamann for 1 år:
Valg av revisorer for et år:
Valg av valgkomitémedlem:
Valg av utsendinger til RS-møte 2009:

Olaf Sæthre
Bjarne Karlsen
Trygve Brenden
Kjell Engevold
Johan Wien og Finn Øksne.
Arve Engen
Olaf Sæthre, Bjarne Karlsen og Olav Jørstad

Nestleder Knut Schjørlien og styremedlemmer Svein Grønvold og Jørn Sand er ikke på valg.
Alle foreslåtte kandidater er spurt og har sagt seg villige
Hunndalen den 21/11-2008
Leif Pedersen

Agnar Elton

Bjørn Nystuen

Årsberetning for 2008
Klubbens styre har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Olaf Sæthre
Knut Schjørlien
Bjarne Karlsen
Jørn Sand
Svein Grønvold
Trygve Brenden
Kjell Engevold

Erik Aaberg fungerer som klubbens webredaktør og regnskapsfører. Han er også ansvarlig for
utgivelsen av Elghundnytt.
Årsmøtet ble holdt på Vestvang 16. februar 2008.
Vestoppland Elghundklubb hadde pr. 31.12.2008 210 medlemmer. Dette er en betydelig økning fra
forrige år. Styret har jobbet bevisst på å få med flere medlemmer og vi mener å ha lykkes med dette.
Fortsatt er det mange å verve i vårt distrikt, så dersom alle gjør en innsats kan vi bli flere.
Styret har hatt fire styremøter. Komitélederne blir innkalt til alle styremøtene.
Det har ikke vært noen kontroversielle saker oppe i løpet av året, så styrearbeidet har gått rolig for
seg. Det blir benyttet en del moderne teknologi som forenkler vårt arbeid. Mail og SMS er godt å
ha!!
Vi i styret har jobbet litt med et årshjul som skal beskrive planlagte aktiviteter gjennom året. Dette
er noe som vil bli lagt ut på vår hjemmeside og i Elghundnytt. Håper at medlemmene også kan ha
litt nytte av dette. Det er mange ting og datoer som skal huskes i løpet av et år!
Vår klubbavis Elghundnytt har levert 3 utgaver i løpet av året. Det er etterlyst stoff til bladet fra
medlemmene og vi kan bare repetere dette. Dersom dere har tanker om stoff som kan være aktuelt
så må dere gi beskjed.
Hjemmesida vår er fortsatt mye besøkt. Dette er et nyttig redskap som er kommet for å bli. Vil også
her få oppfordre alle til å benytte muligheten til å legge ut stoff/bilder som dere mener er aktuelt. Ta
bare kontakt med Erik!
Vårt tradisjonelle lotteri har også i år gitt klingende mynt i klubbkassa. Her er det mange å takke.
En ting er sikkert, det blir loddsalg neste år også..
Utstillingen gikk av stabelen på Felleskjøpet den 9. mars. Det stilte 83 hunder, noe vi må være
fornøyd med. Takk for et vellykket arrangement! Viser for øvrig til årsberetning fra
utstillingskomiteen.
Jaktprøvekomiteen har gjennomført sporprøver, separatprøver og to dagers samleprøve. Her ligger
det også mange timers jobbing fra hele komiteen. Tusen takk til dere. Viser for øvrig til
årsberetning fra jaktprøvekomiteen.
Dressurkomiteen har funger bra i år som tidligere og deres rapport er også å lese ellers i
årsmeldinga.
Styret ønsker avslutningsvis å takke alle som har bidratt med en positiv innsats i løpet av året.
Styret

Regnskap
Balanseregnskap pr. 31.12.2008
1.1.2008
51874,64
93697,39
22291,96
16388,90
0,00
184252,89
-1115,50
-6250,00
-4200,00
172687,39
14635,35
187322,74

Budsjettkonto, 2050.09.92000
Høyrentekonto, 2050.55.66050
Bankkonto jaktprøvekomiteen
Bankkonto utstillingskomiteen
Foreningskonto DnbNOR
Sum
Kortsiktig gjeld
NKK
Tilgodehavende
Egenkapital
Overskudd
Sum

31.12.2008
36165,97
119211,32
42625,23
12544,04
3,18
210549,74
-18802,00
-4425,00
0,00
187322,74
187322,74

Driftsregnskap pr. 31.12.2008
Inntekter
Kostnader Resultat
Resultat-07
-40725,00
-40725,00
-43200,00
17880,00
17880,00
15572,50
-33644,00 14831,00 -18813,00
-19365,00
30085,00 -13415,00
-43500,00
-6653,00
17930,79
-39300,00
-21369,21
-18492,00
2400,00
-5000,00
-2600,00
-3020,00
3275,00
3275,00
1980,50
16521,50
16521,50
17286,45
7250,00
7250,00
6750,00
Kjøregodtgj./honorarer tillitsv
4515,63
4515,63
Elghundnytt
6000,00
26451,50
Møter, kurs
-5480,00
20971,5
15164,00
Diverse utgifter
16335,79
16335,79
3164,35
Tap
5000,00
Renteinntekter
-4462,56
-4462,56
-1899,46
Delsum
-4462,56 157476,21
-4462,56
-21711,66
Medlemskontingent
Elghunden
Lotteri
Jaktprøvekomiteen
Utstillingskomiteen
Dressurkomiteen
Porto, kopiering, annonser
Kontorleie, kontorrekv., EDB

Overskudd 2008
Sum
Fluberg, 13.01.09
Erik Aaberg
- kasserer -

-172111,56

14635,35
172111,56

Budsjett
Styrets forslag til budsjett for 2009
Medlemskontingent
Elghunden
Lotteri
Jaktprøvekomiteen
Utstillingskomiteen
Dressurkomiteen
Porto, kopiering, annonser
Kontorleie, kontorrekv., EDB

Inntekter
42000
0
34000
28700
34700
3600
0
0

Kjøregodtgj./honorarer tillitsv
Elghundnytt
Møter, kurs*
Diverse utgifter
Sum
Overskudd
Sum

0
0
4000
0
147000
147000

Kostnader
0
18000

15000
24600
19000
1600
4000
20000
12000
6000
12000
12000
144200
2800
147000

Jaktprøvekomiteen
Årsberetning Jaktprøvekomiteen
Komiteen har bestått av Knut Hvalstad, Henning Ringen, Asbjørn Lien, Olav Jørstad og Børre
Mathias Lilleengen, leder.
I sesongen er det holdt 3 komitémøter og 2 dommermøter.
Årets prøver
Ferskspor: 30 hunder ble meldt, 28 gikk og 27 ekvipasjer ble godkjendte.
Blodspor : 9 hunder ble meldt, alle startet og klarte seg.
På grunn av forsømmelser i NKK er ikke disse prøvene godkjente i skrivende stund, men NKK har
lovet å rette opp feilen.
En og to dagers samlet løshundprøve gikk i år 7. og 8. november med ”fiskehytta” ved Skumsjøen
som kvarter. Det startet 3 ekvipasjer på en-dags, ingen ble premiert. På to-dagers startet 7 stk, av
disse gikk en til 1. premie og en til 2.premie.
Separatprøve: Det startet 23 hunder, 8 gikk til 1.premie, 1 til 2.premie, 3 til 3.premie og 11
ekvipasjer ble ikke premiert.

Fullstendig premieliste samt oversikt over hvem som har vunnet vandrepokalene, vil bli lagt på
hjemmesida og i Elghundnytt.
Vi mangler stadig dommere, men 3 stk er ferdige med elevarbeidet sitt i år og en mangler et
aspirantarbeidet.
Knut Hvalstad og Asbjørn Lien går ut av komiteen, og vi takker dem hjertelig for innsatsen.

Til slutt vil komiteen takke grunneiere, dommere og ikke minst hundeeierne for innsatsen og
samarbeidet i året bak oss.
Gillerhaugen 31/12-08
Børre Mathias Lilleengen, leder av jaktprøvekomiteen.

Regnskap 2008
INNTEKTER
KOSTNADER
9000,00
3600,00
2100,00
8400,00
20400,00
0
1069,00
0
3581,00
0
2910,00
0
8750,00
0
704,00
0
8092,00
0
4979,00
0
13415,00
43500,00
43500,00

Fersksporprøver
Blodsporprøver
1 dags prøver
2 dagers prøver
Separatprøver
Porto
Servering mm
Aktivitetsavgift
Dommerutgifter
Skjemaer
Premier mm
Diverse
Overskudd
SUM

Budsjett 2009
INNTEKTER.
Blodsporprøver 5 stk
Ferskspor20 ”
1-dags samlet 1 ”
2-dagers samlet 5 ”
Separatprøver 20 ”
Sum inntekter

à
”
”
”
”

kr 400,” 300,” 700,”1200,” 700,-

UTGIFTER.
Aktivitetsavg.
Dommerhonorarer sporp
Dommerhonorarer, løsh.pr
Premier
Hus og mat, samleprøver
Møter
Kopimaskin / skriver / faksmaskin
Resultat

Kr 2000,”
6000,”
700,”
6000,” 14000,Kr 28700,Kr 2100,”
2500,”
4000,” 10000,”
2000,”
2000,”
2000,-

”

24600,-

Kr 4100,-

Dressurkomiteen
Årsmelding 2008 for komiteen med ansvar for dressur med elektrisk halsbånd
Komiteen har bestått av Olav Jørstad, Børre M. Lilleengen og Ole Randen (leder), de to sistnevnte
er autoriserte instruktører, og har stort sett delt klubbens aktivitetsområde mellom seg.
Komiteen har arrangert til sammen 12 kurskvelder, og i alt 46 hunder er dressert, av disse var 36 av
elghundrasene og 3 harehunder, 6 fuglehunder og 1 annen. En fuglehund har vært hos Børre en
gang og to ganger hos Ole. Det ble utstedt 43 saureinbevis. Kursene ble bekjentgjort gjennom
Elghundnytt.
Fordelingen på instruktørene ser slik ut:
Lilleengen arr. 7 kvelder med til sammen 29 hunder, av disse var 3 hunder 1.gang for ikkemedlem,
12 hunder 1. gang for medlemmer, 6 hunder re-test for ikkemedlemmer og 8 hunder til re-test for
medlemmer.
Randen arr. 5 kvelder med til sammen 17 hunder, h.a.2 til 1.gangs og 2 til re-test for
ikkemedlemmer samt 1 til 1.gangs- og 12 til re-test for medlemmer.
Komiteen ser det som svært viktig at alle tester hundene sine før det er muligheter for at de kan
komme i kontakt med sau på andre måter. Undersøkelser viser at denne testen har ingen
betydning for senere jaktbarhet, mens elghund som har fått blodsmak fra sau er vanskeligere å
få saureine. Hunder med stor jaktlyst bør dresseres hvert år.
Jakthundene får generelt alt for mye skyld for de sau/hund konfliktene som oppstår, til tross for at vi
som oftest ser at det er kose-/selskapshundene som boltrer seg løs med familien på tur som er de
virkelig problemhundene. Vi oppfordrer derfor medlemmene i klubben til å «tipse» venner og
bekjente med slike hunder om at i Vestoppland Elghundklubb kan de få dressert hundene sine svært
rimelig.
Et stadig tilbakevendene problem er at særlig elghundfolket utsetter dressuren slik at det blir
tidsnød i forhold til jakta og spesielt m.h.t. eventuell trening. Det er en stor fordel at de oppsatte
kveldene i juli og august benyttes bedre.
Vi vil oppfordre medlemmene til å benytte klubbens autoriserte instruktører, da de har svært god
kjennskap til elghundrasene våre..

Regnskap
Førstegangs test ikke-medlemmer
Førstegangs test medlemmer
Re-test ikke-medlemmer
Re-test medlemmer
Sum inntekter
- Instruktør i 12 kvelder à kr 200,Overskudd

5 stk à kr 300,13 stk à kr 100,8 stk à kr 150,20 stk à kr 50,-

1500,00
1300,00
1200,00
1000,00
5000,00
-2400,0
2600,00

Vi har på lager 2 stk. el. halsbånd til en samlet verdi på ca. kr. 3.600,- og 47 stk. bevis à kr. 6,-.
Aktivitetsplan
Komiteen tar sikte på å starte aktiviteten midt i juli, og de to instruktørene vil dele klubbens
område mellom seg som tidligere.
Vi vil bekjentgjøre aktiviteten i Elghundnytt nr 2 som kommer ut først på sommeren.

Priser
Vi foreslår samme priser som forrige år
Førstegangs test medlemmer
Re-test medlemmer
Førstegangs test ikke-medlemmer
Re-test ikke-medlemmer

kr 100,kr 50,kr 300,kr 150,-

Godtgjørelse til instruktør: kr 200,- pr kveld.

Budsjett
Re-test medlemmer
Førstegangs test medlemmer
Førstegangs test ikke-medlemmer
Re-test ikke-medlemmer
Sum inntekter
- Instruktør i 10 kvelder à kr 200,Overskudd

10 stk à kr 50,10 stk à kr 100,2 stk à kr 300,10 stk à kr 150,-

1000,00
500,00
600,00
1500,00
3600,00
-2000,00
1600,00

Aust-Torpa 29.12.08
Ole Randen

Vi trenger flere dommere
Interessen for å gå løshundprøver i klubbens område er stigende; på samle-prøva vår sist høst hadde
vi 14 påmeldte hunder og 33 påmeldte til separatprøva. Prøvene gikk for så vidt greit, men det
måtte til settedommere for å få bedømt alle hundene på samle-prøva.
Jaktprøvekomiteen oppfordrer derfor styret til å se etter egnede kandidater som er villige til å
utdanne seg til løshunddommer.
I ”Jaktprøveregler for elghunder – løshund” punkt 10 står ”utdanningsregler for jaktprøvedommere
– løshund”. Her står det bl.a.: Kandidaten må ha god erfaring med jaktformen, det skal legges stor
vekt på kandidatens personlige egenskaper, det skal legges vekt på vurderingsevne, pålitelighet og
skriftlig og muntlig framstilling. Dessuten må aktuelle kandidater selv ha trent og ført hund til
premie på jaktprøve og ha ført hund til bestått sporprøve.

Se på mulighetene!!!

Utstillingskomiteen
Årsmelding for utstillingskomiteen 2008
Komiteen har bestått av: Henning Ringen, Annika Ringen, Bjarne Karlsen, Anton Hveem, Ole
Petter Ødegården, Grethe Sørbønsveen
Vi arrangerte utstilling på felleskjøpet på Lena 9. mars, som de to foregående år, dette er i følge
utstillingskomiteen en fin og ikke minst meget praktisk plass og avholde en utstilling på.
Felleskjøpet er og en velvillig sponser og samarbeidspartner på dette arrangementet. Derfor håper
vi at vi og i fremtiden kan avholde utstillinger her.
Årets utstilling gikk nærmest knirkefritt for seg, med god innsats fra klubbens medlemmer.
Værgudene var veldig på lag med oss. Med ”drittvær” både dagen før og etter var vi priset med flott
vær på utstillingsdagen.
Deltakelsen var i år på 83 hunder dette er noe bedre enn i fjor da bare 72 hunder møtte opp. Den
synkende interessen for å delta på utstilling er noe som mange arrangører sliter med. Er det noen
som har noe å bidra med for å få opp interessen, så er utstillingskomiteen mottakelig for alla
innspill.
Dommere denne dagen var Nils Erik Haagenrud og John Smedbakken
For utstillingskomiteen
Henning Ringen

Regnskap 2008
Påmeldingsavgift
Kafésalg
Katalogreklame
Diverse inntekter
Dommerutgifter
Porto mm
Kontorrekv., kopi
Utg. kafé/kiosk
Premier
Aktivitetsavgift
Diverse utgifter
Overskudd
SUM

INNTEKTER
KOSTNADER
22150,00
4180,00
6900,00
6070,00
0
4660,00
0
399,00
0
3185,00
0
2036,29
0
3658,50
0
2232,00
0
1760,00
0
21369,21
39300,00
39300,00

Budsjett - Utstilling 2009
85 hunder a kr 290
5 valper a kr 140
Kiosksalg
katalogsalg, reklame
Dommere, ringsekretærer
Annonser og porto
Aktivitetsavgift
Trykking av kat+Diverse
Premier
Sum
Resultat

Inntekter
24650
700
2350
7000

Utgifter

34700

5500
4000
2465
5035
2000
19000
15700

Utstillinga 2009

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

Resultater fra separatprøvene
Rase
JH
JH
NEG
NEG
NEG
NEG
NEG
NEG
NEG
JH
NEG
NEG

Navn
Bjønnhjellen’s Cæsar
Blus Heat
Kvikk
Blåmann
Pirkaa
Bamse
Gillerhaugen,s Bono
Skinnemoens Bamse
Wilma
Sandungskalven's Hårek
Bitten Suul

Regnr
12612\06
10438\04
20207\05
08099\06
13049\06
25369\04
12315\04
00641\06
15136\07
15286\07
12568\07
20676\06

Eier
Hjalmar Solbjør
Henning Ringen
Kristian Kvikstad
Tom Morten Lund
Bent Frøsaker
Harald Gaarder
Nils Paulseth
Lars Smedshammer
Espen Grongstad
Bjørn Andersgaard
Olaf Sæthre
Johan Thune

Poeng
84,5
78,5
76,5
78,0
82,0
79,5
83,5
76,0
69,0
63,5
52,0
61,0

Premie
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
3.
3.

Klubbmester: Rasken av Kotofjell Eier: Nils Paulseth 83,5 p
Beste hund: Bjønnhjellen's Cæsar Eier: Hjalmar Solbjør 84.5 p
Yngste hund med 1.pr : Bjønnhjellen's Cæsar Eier : Hjalmar Solbjør 84.5 p
Egil Liens pokal går til Skinnemoens Bamse . Eier : Espen Grongstad 69 p
I papirutgaven av elghundnytt ble det utropt feil klubbmester. Jaktprøvekomiteen beklager dette.

http://www.vehk.org/

