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

Lederen har ordet
I skrivende stund laver snøen ned. Det er vel et tegn som tyder på at jakt og prøvesesong er på hell!
Det var kanskje mange som fikk oppleve et litt for tidlig varsel i år, i form av snø først i jakta. Dette
gjorde at mange sleit med vanskelige forhold, spesielt de som jaktet i høyereliggende strøk. Såre
poter og blodspor etter bikkja er dårlig nytt for de fleste. Etter de rapporter jeg sitter inne med, gikk
jakta bra for de fleste, tross de vanskelige forholdene.
Samleprøva 2009 ble arrangert 6. og 7. november. Det var 5 deltagere som alle kom for elg. Føret
var tungt og hundene fikk testet seg skikkelig. Det har også vært bra deltagelse på løshundprøvene
for øvrig.
Dommersituasjonen har vært nevnt tidligere. Det er fortsatt vanskelig å få folk til å sette av tid til
dømming, så vi har noe å jobbe videre med på dette området.
Klubbkampen som tidligere ble arrangert er nå lagt på vent, på grunn av ulveplagen hos
”nabofolket”. Det er nok en fortvilet situasjon da man ikke kan slippe sine hunder på grunn av ulv!
Loddsalget har atter en gang brakt klingende mynt til klubbkassa. Alle fortjener en stor takk for
innsatsen med salg av lodd.
De som var så heldig å vinne, ble orientert via brev. Resultat av trekningen ble også lagt ut på vår
hjemmeside.
Annonsering er veldig dyrt og vi har derfor valt å kunngjøre resultatet på nevnte måte.
Årsmøtet blir i år arrangert 13. februar, så hold av datoen. Det er viktig å møte opp på årsmøte for
å kunne påvirke klubben til å gjøre de ”riktige” tingene til medlemmenes beste.
Til slutt vil jeg på vegne av styret få ønske alle medlemmene 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 Jørn Sand og Svein Grønvold
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; Bjarne Karlsen
Valgkomiteen består av;
Bjørn Nystuen, leder
Agnar Elton
Arve Engen
Forslag til valg må være valgkomiteen i hende senest 15. januar

Årsmøtet
Årsmøtet er berammet til den 13. februar 2009 og blir i år som i fjor på Vestvang.
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 2009

Referater
Styremøte Bjørnen den 16/11-2009
Til Stede: Olaf Sæthre, Jørn Sand, Ole Randen, Børre Mathias Lilleengen, Svein Grønvold, Knut
Schjørlien og Bjarne Karlsen
Sak 1 Jaktprøvekomiteen
Børre Mathias orienterte fra jaktprøvekomiteen
Det stilte 5 hunder på 2 dagers prøven og en på en dagers samleprøven, 3 videre til neste dag 1 med
første premie totalt. Prøven ble arrangert med ganske vanskelige forhold pga snømengden
Jaktprøvekomiteen trenger en ny PC for å håndtere kennelklubbens programmer både for jakt og
utstiling. Det ble bevilget ny PC.
Sak 2 Dressurkomiteen
Ole Randen orienterte fra dressurkomiteen som har hatt et bra år med ca 50 hunder påmeldt til
dressur.
Sak 3 Loddsalg
Vi må lage rutiner for og sjekke at alle har fått lodder og for hvordan de skal samles inn på en
lettvin og sikker måte. Salget har gått bra i år men noen vil fortsatt ikke selge loddboka si og dette
gir Mindre penger inn i kassa til klubben.
Loddene gir oss en god og lettvin inntekt som vi mener vi må fortsette med. Det er ikke så lett og få
inn penger på andre måter så som dugnad da ingen har tid til og delta på slikt.
Sak 4 Utstillingskomiteen
Utstilingskomiteen er i rute med lokaler og dommere. Utstilingen blir som før på felleskjøpet på
Lena der vi får en veldig god hjelp med gratis lokaler stilt til disposisjon. En stor takk til
Felleskjøpet.
Sak 5 Årsmøtet
Det blir Årsmøte på Vestvang den 13. februar
Bjarne

Utstillinga 2010

VESTOPPLAND ELGHUNDKLUBB
Ønsker velkommen til utstilling 14.mars 2010 ved Felleskjøpet Lena
Dommere:

Per Halmrast NEG hanner/valper
Arild Berget NEG tisper/ øvrige raser

Påmelding:

Henning Ringen, 2847 Kolbu,tlf 41256205 e-post
heringen@bbnett.no
Påmeldingsavgift kr 300.- til konto 2050 04 32854
Valper kr 150.- NB! Merk giro med navn og reg nr.
Utstillingen starter kl. 10.00

Påmeldingsfrist 25 Feb. Forbehold om dommerendringer

Jaktprøveresultater
Rapport fra samleprøva 2009
Prøva hadde i år, som tidligere, ”Fiskehytta” ved Skumsjøen som kvarter. Det var tungt føre, noe
som nok preget resultatene. Samtlige startende hunder kom for elg.
5 hunder, 4 NEG og 1 Jämt., var påmeldt og startet 6/11, 3 av disse gikk videre til andre dagen. På
ettermiddagen 7/11 viste det seg at kun en hund klarte begge dagene. Denne er NEG Skinnermoens
Brum, reg.no.: 05333/05. Jonny Roen er den stolte eier av denne. Brum oppnådde 88,5 p første
dagen, og 78,5 p den andre. Til sammen 167 poeng og 1.premie. Vi gratulerer.
Det var meldt 1 1-dags hund, denne kom ikke for elg i et vanligvis godt terreng.
En aspirant og to elever deltok ved årets prøve.
En stor takk til alle som bidro til å gjennomføre prøva.
Resultater 1-dags

Resultater 2-dags

Rapport fra separatprøvene
Det er påmeldt 24 hunder på løshund prøve pr 29/11-09. Noe varierende forhold når det gjelder føre
og elgbestanden sikkert varierende, men dommerne gjør så godt de kan slik at hundene kommer for
elg.
Prøveleder Olav Jørstad.

