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10. Valg

Innstilling fra valgkomiteen
På Valg
Leder: Sittende
Ny:

Trygve Johan Brenden
Bente Rønningen

Sekretær: Sittende
Ny:

Finn Sigbjørn Solli
Per Egge

Varamann: Sittende
Ny:

Lars Espelien.
Nils Ingar Bakken

Varamann: Sittende
Ny:

Simen Skundberg
Simen Taraldstad

Valgkomite: Sittende
Ny:

Per Trygve Engen
Bjørn Nystuen

Revisorer: Finn Øksne og Johan Wien tar gjenvalg
Forslag til Formann og Sekretær i det nye styret er skriftlig mottatt fra sittende styre.
Valgkomiteen stiller seg bak dette forslaget.
Alle nye kandidater er ringt og forespurt og alle har sagt seg villige.
Forslag fra valgkomiteen til RS utsendinger er at kandidater kun skal oppnevnes av styret og
ikke av årsmøte
MVH
Valgkomiteen v/Trygve Nybakke
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Årsberetning for 2014
Klubbens styre har bestått av:
Leder:
Trygve Brenden
Nestleder:
Rune Nybakke
Sekretær:
Finn Sigbjørn Solli
Styremedlemmer: Nils Asgeir Jøranli
Hans Martin Tronrud
Varamedlemmer: Lars Espelien
Simen Skundberg
Erik Aaberg er regnskapsfører og webredaktør som tidligere.
Nok et jaktår har passert. Årsmøtet ble holdt på Bjørnen 14/2-2014. Vestoppland
Elghundklubb har pr. dags dato ca 220 medlemmer. Dette er ganske stabilt, men vi ønsker oss
mange flere.
Styret har hatt fire styremøter. Dette har vært vanlige styresaker som vi har behandlet.
Elghundnytt har kommet ut tre ganger. Dette er klubbens viktigste dokument for å få
informasjon ut til medlemmene. Vi ønsker at flere kommer på banen og bidrar med stoff,
bilder, videoer osv.
Vi har i år hatt to temakvelder. Èn på Felleskjøpet Lena, hvor brødrene Klokkerengen tok opp
temaet sporing/ettersøk, og èn på Dokka hvor det ble gitt mye informasjon om hundepeilere.
Disse kveldene ble meget vellykkede med stort oppmøte. Vi tar også her imot nye innspill om
aktuelle tema.
Jaktprøve, Utstilling og Dressur har sine egne referater. Styret vil få takke disse for en flott
utført jobb. I tillegg vil vi få takke alle som har bidratt og lagt ned et stort antall timer av egen
fritid, som f.eks. Bente, Per og Henning.
Til slutt vil vi takke for 2014 og ønske alle et godt jakt og hundeår i 2015!
Styret

Styret beklager at det først annonserte årsmøtet 13/2-15 ble utsatt. Dette skyldes
at vi ikke fikk ut innkallinga i tide. Det er søkt lov- og kontrollkomiteen om å
avholde årsmøtet etter 20/2
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Regnskap
Balanseregnskap pr. 31.12.2014
01.01.2014
31529,51
107790,87
20704,73
10760,56
0,09
2278,00
173063,76
-8763,00
164300,76

Budsjettkonto, 2050.09.92000
Høyrentekonto, 2050.55.66050
Bankkonto jaktprøvekomiteen
Bankkonto utstillingskomiteen
Foreningskonto DnbNOR
Kundefordringer
Sum
Kortsiktig gjeld
Egenkapital
Underskudd
Sum

164300,76

31.12.2014
13480,00
112778,84
20815,05
16298,79
0,09
1000,00
164372,77
-1000,00
163372,77
927,99
164300,76

Driftsregnskap pr. 31.12.2014
Inntekter
Kostnader Resultat
Resultat-13
32217,00
33300,00
Medlemskontingent
32217,00
23677,50 -23677,50
-24420,00
Elghunden
Lotteri
0,00
20639,60
Jaktprøvekomiteen
40850,00
26368,59
14481,41
-7811,25
Utstillingskomiteen
60995,00
33458,45
27536,55
18542,53
3000,00
Dressurkomiteen
6700,00
3700,00
2400,00
Porto, kopiering, annonser
8981,00
-8981,00
-4424,00
Kontorleie, kontorrekv., EDB
19566,50 -19566,50
-20522,50
15087,00 -15087,00
-15586,40
Kjøregodtgj./honorarer tillitsv
Elghundnytt
6344,00
-6344,00
-6343,00
Møter, kurs
1800,00
8306,00
-6506,00
-23771,00
549,05
Diverse
786,00
-236,95
-5939,25
Renteinntekter
1536,00
1536,00
1113,00
Delsum
144647,05 145545,04
-927,99
-32822,27
Underskudd 2014
Sum

927,99
145545,04

Fluberg, 28/1-2015

Erik Aaberg
- kasserer –
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145545,04

REVISJONSRAPPORT
Regnskapet er ført av Erik Aaberg.
Undertegnede har kontrollert bankutskrifter, stikkprøver av bilagene og kontrollert
sammendrag av driftsregnskap og balanse mot spesifisert regnskap.
Vi anbefaler at det fremlagte regnskap godkjennes.
Revisjon gjennomført 8/2-15

Finn Øksne

Johan Wien

Sak fra Odd Blegen
For å bli norsk jaktchampion må hunden ha fylt følgende krav:
På jaktprøve: 2 ganger 1 pr på 1 dags prøve og 1 premie på 2 dagers prøve
Prøvene må være dømt av forskjellige dommere.
På utstilling: 2 ganger minst very good etter 15 måneders alder og dømt av
forskjellige dommere.

Årsmelding fra dressurkomiteen
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.Bjørn Rustestuen
er autorisert instruktør,har fungert som instruktør i Torpa i 2014,noe han fortsetter med i årene som
kommer.
Komiteen har arrangert til sammen 15 kurskvelder, og i alt 38 hunder er dressert, av disse var 32 av
elghundrasene,1 Finsk støver,1 Forster, 1 Dunker, 1 Drever og 2 Golden Retriver.. Det ble utstedt 15
saureinbevis. Kursene ble bekjentgjort gjennom Elghundnytt.

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. En 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 dere tar
kontakt med instruktørene i god tid,for å avtale tid og sted.
Vi vil oppfordre medlemmene til å benytte klubbens autoriserte instruktører, da de har svært god
kjennskap til elghundrasene våre.

REGNSKAP.
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Førstegangs test ikkemedlemmer 7 stk à kr 300,”
”
medlemmer 14 ” ” ” 200,Re-test ikkemedlemmer
2 ” ” ” 150,”
medlemmer
15 ” ” ” 100,Sum inntekter
Instruktør i 15 kvelder à kr 200,Kr 3000,Overskudd

Kr 2100,” 2800,” 300,” 1500.Kr 6700,-

Kr 3700,-

Vi har på lager 2 stk. el. halsbånd til en samlet verdi på ca. kr. 6.000,- og 14 stk. bevis à kr. 6,-.
Bjørn Rustestuen har eget bånd.
Aktivitetsplan
Komiteen tar sikte på å starte aktiviteten midt i juli, og instruktørene vil dele klubbens område mellom
seg som tidligere.
Vi vil bekjentgjøre aktiviteten i Elghundnytt no. 2 som kommer ut først på sommeren.
Priser:

Medlemmer:
Første gangs test:
Re-test:
Ikke medlemmer:
Første gangs test:
Re-test:

kr 200,00
” 100,00
” 300,00
” 150,00

Godtgjørelse til instruktør: kr 200,- pr kveld.
BUDSJETT.

Inntekter
Førsteg.-test medlemmer
Re-test
----- ” ----Førsteg. test ikkemedlemmer
Re-test
--”-Sum inntekter

10 hunder à kr 200,10 ”
” ” 100,5 ”
” ” 300,10 -”- ” ” 150,-

Kr 2.000,” 1.000,”. 1.500,” 1.500,Kr. 6.000,-

Utgifter.
Instruktør 10 kvelder à kr 200,- ............................……………………………………Kr. 2.000,Resultat.....................................................................................................….......Kr. 4.000,-

Aust-Torpa 31.12.2014.

Ole Randen.
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Årsmelding utstillingskomiteen 2014
Utstillingskomiteen holdt sitt årlige planleggingsmøte på Bjørnen den 12. februar. Vi fordelte
oppgaver mellom de ulike ansvarshavende, og delte på oppgavene med å ringe sponsorer for
årets utstillingskatalog. Det ble besluttet at vi måtte kjøpe inn utstillingstelt til ringpersonellet,
og dette ble gjort.
Utstillingen 2014 ble holdt ved Felleskjøpet Lena, 23. mars. Det var påmeldt 134 hunder, 126
stilte til bedømming, det var også valpeshow. Det var pent vær i år, men det blåste svært mye,
og vi hadde problemer med å få telt og papirer til ringpersonellet til å være der de skulle. Det
hadde dessverre blitt forbyttet dommere i utstillingskatalogen, men dette ble oppdaget, og de
dømte sine respektive klasser som planlagt.
Anne Marit Olsen dømte NEG, hanner.
Oskar Wilhelm Nilssen dømte NEG tisper, samt øvrige raser
Ringsekretærer var Per Harald Sivesind og Bente Karlsen, skrivere Trygve Brenden og Ole
Harald Ringen.
Utsillingens beste hund (BIS) ble NEG Binna, NO43753/12, eiere Arve og Per Trygve
Engen, Biri! Vi gratulerer! Beste Jämthund ble Älgoxens Albin, eiere Geir Erland
Kolbjørnsrud og Per Biksrud, Eggedal.
I år var det Elgsporet´s Barsk, eier Karen Marie Lunder, Gran, som fikk et napp i
Felleskjøpets vandrepokal for utstillingens vakreste NEG i juniorklassen.
Totenkjøtt´s vandrepokal for utstillingens vakreste NEG i unghundklassen tilfalt Binna, som
også ble årets Best In Show.
Deltakende Jämthunder i prosent av utstilte hunder, var omtrent som tidligere år. Ellers var
det i år en representant for NES, Russisk-Europeisk Laika og Svensk Hvit Elghund.
Utstillingskomiteen har bestått av:
Leder: Anne Marie Solbrekken, påmelding: Henning Ringen, sekretariat: Annika Ringen,
premier/høyttalere: Bjarne Karlsen, Plassansvarlig : Anton Hveem, kjøkken: Finn Sigbjørn
Sollie m/frue.
Som leder av utstillingskomiteen vil jeg rette en stor takk til alle som velvillig stiller opp og
gjør dette arrangementet mulig!
For utstillingskomiteen
Anne Marie Solbrekken
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Saker til RS 2014
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Rapport fra jaktprøvekomiteen
Det er 33 hunder som er påmeldt til separat løshund prøver 2014.
26 hunder har vært ute på prøve. 7 hunder har ikke kommet ut i år.
Pål Leonardsen med hunden Garm blir klubbmester med 81,5 p , den gikk 1 dags samlet.
Beste hund 1 dags Separat: Fjellskogen;s Los Bernad 86,5 p Rune Bjørgo
Separat løshund prøve Yngste hund m/1 pr : Varg Suul 80,5 p Tore Jutulrud
1.
Dags samlet Klubbmester : Garm 81,5p eier Pål Leonardsen
Beste hund 2 Dags samlet: DK Tipsi 96,5- 87,5 , 184 p eier Magnus Ommelstad
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Avsender:
Vestoppland Elghundklubb
Gjøviklinna 1641
2862 Fluberg

Utstillinga 2015

VESTOPPLAND
ELGHUNDKLUBB
Ønsker velkommen til utstilling 22. mars 2015 ved Felleskjøpet Lena
Dommere:

Rolf Frostad, NEG hanner/valper
Per Ø Halmrast, NEG tisper/ øvrige raser

Påmelding:

Påmelding: Elektronisk til Dog Web Arra, eller skjema for påmelding til
Henning Ringen, Brenngutua 16, 2847 Kolbu, tlf. 41256205, eller
E - post: heringen@bbnett.no
Påmeldingsavgift kr 350.- til konto 2050 04 32854
Valper kr 150.- NB! Merk giro med hundens navn og reg. nr.
Utstillingen starter kl. 10.00

Påmeldingsfrist 14. mars.
Med forbehold om dommerendringer.

Utstillingskomiteen
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