ØEHK - Referat fra Styremøte
Tid
Sted
Deltagere

Mandag 17.08.2020 kl. 18:00-22:00
Landbrukets hus, Tynset
Jan Roger Olsson, Stein Grue, Eivind Haugseth, Martin Reiten (ref.),
Audun Kregnes (ettersøk), Bjørn Grue (bandhund), Per Morten
Bangen, Ida Steihaug (utstilling).
Ikke tilstede: Leif Arne Harsjøen (løshund), Omar Trøen (løshund).

Neste møte:
21.09.2020
Sakliste
22. Aksjonsliste
23. RS 2020
- Valg
24. Høring jaktprøveregler løshund
25. Aktiviteter
26. UM Band – Erfaringer
27. Dommerkandidater
28. Evt.
29. Neste møte
Referat 17.08.20

22. Akjsonsliste er gjennomgått
23. RS 2020
ØEHK kan stille 5 representanter på RS 05.09.20. Roger Olsson, Stein Grue, Eivind Haugseth,
Audun Kregnes stiller på RS. Martin Reiten som vara. Roger Olsson har meldt inn kandidatene
i dag, 17.08.20.
Roger Olsson kaller inn til medlemsmøte torsdag 27.08.20 kl.19.00. Agenda:
Championatregler løshund. Innkalling publiserer på klubbens hjemmeside og Facebook.
Det ble diskutert hvordan ØEHK forholder seg til tilfeller hvor personer med verv, stiller til
valg på andre verv på RS. Styret i ØEHK mener man ikke kan falle tilbake til sitt opprinnelige
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verv hvis man går til valg på andre verv og ev. taper denne innstillingen. M.a.o.: Stiller man til
valg på én ny stilling, frasier man seg samtidig sitt opprinnelig stilling.

24. Høring jaktprøveregler løshund

Gjennomgås på dommermøte for løshund 18.08.20. Diskuteres ikke ytterligere i dette
møtet.

25. Aktiviteter
1 Utstilling:
Utstillingskomiteen ved Ida Steihaug arbeider med å arrangere utstilling 29.11.20. NKK
har sagt ja. Lokasjon: Ridehallen, Alvdal. Forslag til dommer, jämt: Arne Foss. Grå: Carl
Eddie Berge. Ida fortsetter arbeidet. Styrets applauderer arbeidet og ønsker å arrangere
3 utstillinger årlig fremover.
2 Løshund:
18.08.20: Møte i løshundkomiteen
21.08.20  seperatprøver
05.09.20: Klubbmestersterskap
18.09.20: Unghundprøve i Kongsvinger. 18 påmeldte. 4 stk. fra ØEHK.
Østerdalsprøva: Premiering. Roger jobber med saken. Eivind tar ansvar for
prøvekomitemøte. Prøvekomiteen er på plass. Tidspunkt: Torsdag og fredag før 2.helga i
november er løshundskomiteens innstilling.
3 Bandhund:
Engerdalsprøva gjennomført. Separatprøver fortsetter.
4 Saker til Elghunden nr. 3 2020:
Flere saker som sendes inn til Elghunden nr. 3 2020 fra klubbens aktiviteter:
Engerdalsprøva, Elvålsutstillinga, Ungdomsmesterskap – Roger har overordnet ansvar.

26. UM Band – Erfaringer

Signalene fra arrangementet er positive. Alt i alt et godt arrangerement. Prøveledelsen
har gjort en god jobb. ØEHK sender inn en sak til forbundets hjemmeside og Elghunden
nr. 3 2020. ØEHK er kritisk til fraværet av representanter fra Forbundsstyret under
arrangementet.
Et punkt som kan forbedres fra ØEHK er publisering underveis og rett etter gjennomført
prøve. Man ser behovet for mediaansvarlig ifb. prøver og utstilling. Et forslag er å
oppdatere prøvelederinstruksen, så dette blir ivaretatt. Kjører et prøveprosjekt ifb.
klubbmesterskapet 05.09.20 og unghundprøva 18.09.20.
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27. Dommerkandidater
Løshund. 3 dommerkandidater godkjent:
o Rina Ravn
o Martin Voll
o Anders Granerud
Bandhund: Status godkjenning av kandidater er OK.

28. Eventuelt

1. Klubbjakker: Prisøkning til 1500 kr pga. prisøkning innkjøp. Bestiller 75 stk. –
Roger/Ida
2. Bruk av Vipps: Informasjon til kjøpere at Vippsbetaling må merkes med varetype og
fullt navn.

29. Neste møte

Tidspunkt: Mandag 21.09.20 kl. 18.00
Sted: Landbrukets hus, Tynset

Aksjonsliste
Saks nr
20-23

Aktivitet
RS 2020
ØEHK må arrangere medlemsmøte hvor agenda er championatregler
løshund før RS 2020. Roger kaller inn til medlemsmøte torsdag 27.08.20
kl.19.00. Innkalling publiserer på klubbens hjemmeside og Facebook.

Ansvar
Roger

20-25-1

Utstillingskomiteen
Ida Steihaug arbeider med å arrangere utstilling 29.11.20. NKK har sagt
ja. Lokasjon: Ridehallen, Alvdal.
Saker til Elghunden nr. 3 2020
Flere saker som sendes inn til Elghunden nr. 3 2020: Engerdalsprøva,
Elvålsutstillinga, Ungdomsmesterskap – Roger har overordnet ansvar.

Ida

Klubbjakker
Prisøkning til 1500 kr pga. prisøkning innkjøp. ØEHK bestiller 75 jakker.

Roger/Ida

20-25-4

20-28
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Roger

Frist

Utførte oppgaver
Saks nr
18-03-2

18-05-1

18-07-1

18-03-1

18-02-1

17-08-3

Aktivitet

Ansvar

Utstillingskomite
05.03 – Kontakte en person til å sitte som medlem i
utstillingskomiteen
09.04 – Frank Engene har svart at han ønsker å sitte i
utstillingskomiteen. Saken er utført.
Web- hjemmesiden til klubben
05.03 – Det arbeides med å finne en webmaster til å administrere
hjemmesiden, samt facebook-siden, til klubben.
09.04 - Ingunn Sømåen har takket ja til å være webmaster for
hjemmesiden og Facebook-siden til klubben. Saken er utført.
Påmeldinger jaktprøver
05.03 – Det blir sett nærmere på alternativer for
påmeldingsløsninger for jaktprøver.
09.04 – Dagens løsning vil bli brukt videre dette året. Saken er
avsluttet.
Ettersøkskomite
05.03 – Arbeid med å finne ny person til å lede ettersøkskomiteen
09.04 – Arbeidet fortsetter.
07.05 – Audun Kregnes har sagt ja til å sitte som leder i
ettersøkskomiteen. Utført.
Ettersøk videregåendekurs
05.03 - Etterspurt av Tynset kommune. Avklarer mulig tidspunkt.
09.04 - Det er tatt kontakt med Tynset kommune. Avventer svar.
07.05 – Roger undersøker videre hos kommunen.
11.06 – Forspørsel sendt alle kommuner innen vårt område. Ingen
behov.
«Den komplette elghund»
Styret utnevnte Henning Sandmæl (leder) og Eivind Haugseth til å starte
arbeidet
24.4. – Arbeidet er startet og det vil bli presentert et prospekt på neste
styremøte.
12.6. – Avtalt møte 15.6.
04.9. – Rammen på plass. 6 ekvipasjer og prøveområder bestemt.
24.10 – Gjennomført med bra tilbakemeldinger og anbefaling om nytt
arrangement neste år med inntil 10 ekvipasjer. Tas opp til evaluering og
planlegging på neste styremøte.
04.12 – Sluttrapport og evaluering av årets arrangement følges opp mot
Henning Sandmæl. Styret anmoder årets komite om å vurdere
gjennomføring av et nytt arrangement i 2018.
18.01 – ikke hørt.
05.03 – Det er blitt publisert resultater og en kort sluttrapport på
hjemmesiden til ØEHK.
09.04 – samme status som sist.
07.05 – samme status som sist.
11.06 – Konstituert en arrangementskomite med Stein Grue som leder
og Henning Sandmæl, Per Morten Bangen og Aina Torjul.

Roger

Bjørn

Eivind

Roger

Per Morten

Eivind

Martin

Eivind

Stein
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Frist

8.7.

Saks nr

Aktivitet
13.08 – Invitasjon til «Den komplette elghund» er publisert på
hjemmesiden og Facebooksiden til klubben.
22.10 – Prøven dette året ble avlyst pga. for få påmeldte. Det må
diskuteres hvor vidt arrangementet skal tas opp igjen neste år.
Komiteen foretar en evalueringsrunde for å kartlegge hvordan
arrangementet kan bli gjennomført med større interesse fra deltakere
neste år.

Ansvar

19-11-2

Elektronisk registrering av utstillingskritikker
Frank Engene inviteres til Styremøte 24.6 for informasjon
24.06 – Frank Engene informerte og viste fram det nye systemet
som blir brukt for å føre kritikker elektronisk.
Påmeldingsløsning
Endret til bruk av DogWeb. Påmeldingsavgift og dommerhonorar
betales på forhånd. Rutine for utbetaling av dommerhonorar og
tilbakebetaling for prøver som ikke blir gjennomført eller som skal
være rabattert utarbeides.
24.06 – Utført.
Registrering i MVA-registeret
Følges opp og rutine for regnskapsføring og rapportering
utarbeides.
24.06 – Avventer svar.
02.09 – Vi er nå registrert i MVA-registeret og første oppgave er
levert.
Østerdalsprøva
Martin tar ansvar for at noen får i oppgave å se om
Østerdalsprøva igjen kan våkne til liv.
04.12 – Ansvaret gitt Løshundkomiteen. Roger lager et innspill fra
Styret til komiteen som bakgrunn for saken.
18.01 – Olsson tar ansvar
05.03 – Arbeidet fortsettes.
09.04 – Arbeidet fortsettes.
07.05 – Flere grunneiere har stilt seg positive til å stille med
terreng. Arbeidet fortsettes.
11.06 – Roger tar ansvar for kartlegge forholdene på Tynset og
Per Morten Tolga. Roger sjekker med Vangskåsen på Os og Tørres
på Røros. Roger sjekker ut Alvdal.
13.08 – Arbeidet fortsetter.
22.10 – Terreng skal være i orden. Det er bestemt at prøven skal
arrangeres i 2019. Løshundkomiteen vil være sentrale ved
gjennomføringen av arrangementet.
26.11 – Arbeidet fortsetter. Det vil bli etablert en prøvekomite så
snart som mulig. Løshundkomiteen har ansvaret for at dette blir
gjort.
14.01 – Ove Helge Lo har takket ja til rollen som prøveleder. Det
arbeides fortsatt med avtaler om prøveterreng. Leif Arne
Harsjøen, Jan Roger Olsson og Omar Trøen er utnevnt til å sitte i
prøvekomiteen.

Roger

19-15-4

19-15-6

17-33-1
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Eivind

Eivind

Roger

Frist

Saks nr

19-14-1

18-04-1

18-10-1

Aktivitet

Ansvar

28.02 – Det har blitt gjort avtale med terrengansvarlig (Stein
Oddvar Østgård).
08.04 – Forespørsler er utsendt med svarfrist 1.4.. Resultat er
ukjent. Løshundkomiteen v/ Leif Arne tar ansvar.
27.05 – Mange har respondert positivt. Flere sjekkes ut og kart
utarbeides.
24.06 – Vi har fått tilgang til flere terreng som kan benyttes til
prøven. Leder tar initiativ til å kalle inn til et konstituerende møte
med resten av komiteen.
02.09 – Arbeidet fortsetter.
Unghundprøve
Avtaleutkast for samarbeid om gjennomføring av unghundprøve
er mottatt fra HEHK. Tilbakemelding gis.
24.06 – Samarbeidet rundt en felles unghundprøve fortsetter.
Mer informasjon om prøven kommer.
02.09 – Prøven arrangeres 20.september. Prøven gjennomføres
som planlagt.
11.11 – Prøven ble gjennomført som planlagt.
NM bandhund 2021 og UM bandhund 2020
05.03 – Det arbeides med å finne kandidater til å sitte i komiteen.
09.04 – Arbeidet fortsetter.
07.05 – Arbeidet fortsetter.
11.06 – Arbeidet fortsetter.
13.08 – Arbeidet fortsetter.
22.10 – Styret kontakter aktuelle kandidater til å sitte i komiteen.
26.11 – Samme status som sist.
14.01 – Det arbeides videre med saken.
28.02 – Arbeidet fortsetter.
08.04 – Arbeidet fortsetter.
27.05 – Det har vært kontakt med årets NM-komite i Hedmark.
Arbeidet fortsetter med bemanning og lokalisering hvor Os og
Tolga sjekkes ut som alternativer.
24.06 – Arbeidet fortsetter.
02.09 – Arbeidet fortsetter.
11.11 – Arbeidet fortsetter.
09.12 – NM-komiteen er på plass. Den består av Odd Sømåen,
Terje Borgos, John Horten, Roger Olsson og Bjørn Grue. Basen for
både UM bandhund 2020 og NM bandhund 2021 blir på TOS
arena på Os.
Sponsoravtaler
09.04- Det blir arbeidet med å etablere gode sponsoravtaler for
klubbens arrangementer.
07.05 – Det er blitt inngått en muntlig avtale med Royal Canin.
Det arbeides fortsatt med å få etablert flere avtaler med
sponsorer. Roger tar kontakt, og har videre tett dialog, med
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Roger, Eivind

Roger
Bjørn

Roger
Bjørn
Stein

Frist

Saks nr

Aktivitet

Ansvar

utstillingskomiteen for å skaffe flere sponsoravtaler til
Elvålsutstillingen.
11.06 – Skriftlig ikke mottatt, men premier mottatt til Langen. Ny
bestilling for de neste arrangementer sendes av Bjørn.
13.08 – Det er inngått muntlig avtale med Royal Canin.
22.10 – Venter på skriftlig avtale med Royal Canin, men den
muntlige avtalen fungerer meget godt.
26.11 – Samme status som sist.
14.01 – Vi venter fremdeles på en skriftlig avtale med Royal
Canin.
28.02 – Samme status som sist.
08.04 – Samme status som sist.
27.05 – Härkila Moose Hunter kr. 1.500 på Alvdal/Tynset Sport.
Andre har fått anskaffet for kr. 1.200. Følges opp videre med sikte
på at eksisterende jakke fases ut. Øvrige artikler vurderes også.
Roger legger fram et prospekt på neste møte.
Avtale med Royal Canin om møte. Må ordnes før utstillingen på
Elvål.
24.06 – Det har kommet inn en del bestillinger på Härkila Moose
Hunter jakke med brodert ØEHK-logo. Det er gjort avtale der den
fås kjøpt for kr. 1.400 på Alvdal/Tynset Sport.
Det arbeides fortsatt med å utarbeide en skriftlig avtale med
Royal Canin, samt å få anskaffet profilartikler fra sponsor.
02.09 – Arbeidet fortsetter.
11.11 – Vi arbeider fremdeles med å etablere gode
sponsoravtaler til NM-arrangementene.
09.12 – Arbeidet fortsetter med å opprette gode sponsoravtaler
fortrinnsvis til NM-arrangementene, men også for videre
arrangementer i klubben. Roger Olsson har påtatt seg ansvaret
som sponsoransvarlig og kommer til å jobbe strukturert med
dette fram mot mesterskapene.
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Roger
Eivind

Frist

