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Lederen har ordet
Hei !
Vel overstått jakt for dere som er ferdige med elgjakta for i år, noen jakter ennå og dere må ha
fortsatt skitt jakt. Nyt hundearbeidet og tenkt at dere er heldige som ennå har mulighet til å
jakte med løshund.
Siden siste utgave av dette bladet har vi i styret hatt ett styremøte. Styre i Vestoppland har
uttalt seg i saker som forbundsstyret har sendt ut på høring. Konkusjoner og våre uttalelser vil
bli tatt med i neste utgave av Elghundnytt.
Den 4. september 2015 deltok Emil
Nystuen med NJCH(L) Tåle av
Kvernenget i Ungdomsmesterskapet for
løshund i Lierne og vi vil gratulere så
mye med 6. plass. Strålende resultat
Emil !
Vi vil takke Bjørn Nystuen som ble med
som dommer, flott innsats. Hunden som
ble dømt av Bjørn ble nr. 4.
Bente Rønningen
Leder

Varsel om årsmøte
Årsmøtet er berammet til fredag 12.
februar 2016. Sted er ikke helt bestemt
ennå, vi jobber med saken.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
sendes styrets leder Bente Rønningen,
Skybergvegen 229, 2825 Gjøvik eller
bente.ronningen@delta.no innen 10.
januar 2016.

Medlemmer!

Kan dere logge dere på min
side hos Norsk Kennel Klubb og oppdatere telefonnummer og epost
adresser. Dette vil lette vår mulighet til å nå dere med informasjon.

Innspill til valgkomiteen
Følgende personer er på valg:
Leder Bente Rønningen
Nestleder Rune Nybakke og
Styremedlemmene Hans Martin Tronrud og Nils Asgeir Jøranlid
Varamedlemmer Nils Ingar Bakken og Simen Taraldstad
Revisorer Johan Wien og Finn Øksne
Det skal velges 1 nytt medlem til valgkomiteen
Følgende i styret er ikke på valg; Styremedlem Per Egge
Valgkomiteen består av;
Trygve Nybakke, leder
Morten Skoglund
Bjørn Nystuen
Forslag til valg må være valgkomiteen i hende senest 10. januar

Rapport fra jaktprøvekomiteen
Det stilte 3 hunder på 2- dagers samlet prøve, ingen gikk til premie. (Pia, eier Lasse Høines
gikk til premie en av dagene) Det stilte 2 hunder på 1-dags samlet prøve, ingen gikk til
premie.
Det er ca 30 påmeldte på 1 dags sep prøve.
TAKK for innsatsen med dømminga i høst.
Resultater fra samleprøva

Utstillinga 2016

VESTOPPLAND
ELGHUNDKLUBB
Ønsker velkommen til utstilling 10. april 2016 ved Felleskjøpet Lena
Dommere:

Nils-Erik Haagenrud, NEG tisper, øvrige raser
Eivind Mjærum, NEG hanner

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 27. mars.
Med forbehold om dommerendringer.
Utstillingskomiteen

