REFERAT FRA STYREMØTE I HEDMARK HAREHUNDKLUBB
STED: MYKLEGARD
TID: 6.12.2016
Tilstede: Geir Linnes, Marianne, Knut, Hans Olav, Geir Lu, Jan, Lars, Erling.
1. Ref og status fra forrige møte.
- Ifm revidering av jaktprøvereglene fra 2018 er Knut Kjeverud blitt medlem av
jaktprøveregelkomiteen med Svein Egil Gravråk som vara fra distrikt 2. Østerdalen
HK støttet forslaget til Hedmark HK, og Romerike HK hadde valgt Svein Egil
Gravråk.
- Kjeverud har hatt jaktprøvedommerkurs med 6 deltakere fra Hedmark, Østerdalen og
Hadeland. 3 gjennomførte og er på god tur med å gå skogdager.
- Rev NM. Hedmark har fått prøve NM for rev med støvere. Arrangeres 4.februar 2017
med Myklegard som standkvarter. Knut Kjeverud er prøveleder.
2. Økonomi
Pr. 01.12.2016 har klubben et underskudd på drøyt kr 54.000. Her er å nevne at vi fortsatt
mangler bl.a. innbetalinger fra skogdager og dommerutdanning fra forbundet, og vårt
overskudd fra Elverumsutstillingen. Totalt sett blir ikke resultatet langt unna budsjett. En
positiv ting å nevne er at klubben pr 01.12.16 har 259 betalende medlemmer. Trolig eneste
harehundklubben i Norge som øker sitt medlemstall.
3. Hedmarksutstillingen 2017
Den arrangeres 08.04.17. Sted og dommer er ikke fastsatt ennå.
På Morokulienutstillingen er Niels Brandstrup dommer.
På Elverum er Trygve Heyerdahl og Elin Normannseth dommere.
4. Utstillinger 2018
Styret vedtok å avholde Hedmarksutstillingen 14. april 2018, og på Morokulien 19. mai
2018. Er søkt til NKK.
5. Årsmøtedato
Avholdes 15. mars 2017 kl. 19.00 på Myklegard.
6. Ajourført dommerliste
For å kunne fungere som dommer på jaktprøve og yte prøvehundene den rettferd de
krever, er det viktig at dommeren har helse og bevegelighet som gjør at man kan følge opp
en los. Jaktprøvekomiteen orienterte styret i at de har sett på den lista med dommere
klubben har, ca 50 stk, med bakgrunn i at de har fått noen signaler om at enkelte ønsker å
trekke seg tilbake fra dommergjerningen. Jaktprøvekomiteen har også vært i kontakt med
en håndfull dommere om hvorvidt de ønsker å fortsette eller gi seg. Jaktprøvekomiteen
eller styret har ingen myndighet til å stryke noen som dommere, men styret ble enige om
at vi vurderer å justere dommerlista fra neste høst ut fra signalene vi har fått.
7. Evt
- Eidskogprøva i februar 2017 er tildelt CACIT av forbundet/NKK.
Etter styremøtet var æresmedlemmer og viktige bidragsytere til HHK i 2016 invitert til
julemiddag. 24 stk stilte opp og fikk servert god mat og pratet harejakt.
Ref. Erling

