Styremøte Hedmark harehundklubb
Sted: Milepelen.
Kl: 18:30
Tilstede: Kurt-J M, Knut, Marianne , Yngve L, Glenn-Espen S, Stian B og Hans-Olav E.
Ikke tilstede : Anne G og Thomas K.
1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte. OK
2. sammendrag fra dommer sammling: gjenstår 15 stk dommere av 60 stk.
3. sammendrag fra utstillinger: Morokulien 40 stk hunder. Anerkjent arrangement.
Slåstad 39 stk hunder. Anerkjent arrangement.
4. Harejakt kurs i samarbeid med Vang JFF og Hedmark JFF: 15 stk påmeldt pr. d.d
5. Materialforvalter/ansvar for henger: bruker har ansvar for å legge inn materiell på
samme måte som ved henting. Eventuelle våte telt skal tørkes før de legges inn.
6. klubbmesterskap: 6.des. Støver og småhund. Leder: Knut K. arrangementet går på
samme måte som forrige KM. Og dets vedtekter:
Vedtekter for avholdelse/deltagelse av klubbmesterskap i
Hedmark Harehundklubb
1.

Eier av hunden må være hovedmedlem av HHK og hunden må være registrert på eier.

2.

Eier av hund kan ikke ha vært medlem av annen klubb tilsluttet NHKF samme kalenderår som deltagelse på
klubbmesterskap.

3.

Hundefører må skaffe egen dommer til prøven. Terreng/hund trekkes av arrangementskomiteen, da dommer kan dømme
i eget terreng. Hundeeier/fører møter på trekningen kvelden før prøven. Komiteen kan ta hensyn til trekningen i forhold til
kjøreavstand mellom deltager og dommer. Kjøreavstand satt til ca. en time.

4.

Prøven skal være en godkjent åpen prøve samlet.

5.

Støver og småhund stiller til samme klubbmesterskap, men kåres hver for seg.

6.

Maksimum antall ekvipasjer ved klubbmesterskapet er 20 hunder. fordeling 10/10. Hvis prøven ikke blir fulltegnet av
småhund eller støver fylles prøven opp til maks 20 hunder.

7.

Arrangementskomiteen kan endre maks/min antall hunder fra år til år. Ved overtegning vil medlem som har anmeldt fler
hunder, kun få stille én hund. Videre går premierte hunder foran upremierte hunder ut fra premiegrad, og unge hunder
foran eldre.

7. Hedmarks utstilling/ og treff for FFN 2015 må flyttes fra 5/6 til 7/6. sekretær gjør dette.
8. Søknad jaktprøver 2015/16. Stian kommer med forslag på prøve datoer.
9. Utstillinger 2016: Marianne kommer med forslag på utstilling datoer.
10. Neste styremøte 1.oktober. Sted : Milepelen.

11. Eventuelt: alle jaktprøver må åpnes for web.påmelding
DM: 14 dommere på plass. Terreng er fastsatt. Sted Myklagaard.

