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Referat etter styremøte mandag 10.mars.2021 kl. 20.30 på Teams. 
 
Til stedet: Haakon F. Borgen, Jan Tore Fuglerud, Svein Brattås, Tor Klokseth, Tina 
Andreassen, Anders Nyhuus og Guro S. Kolbjørnsrud. 
 
Ikke til stedet: Magnus Garaas. 
 
Saksliste: 
 
01.21 Representanter til RS, 4 stk. 
 Hvis RS kan gjennomføres så ønsker styret og sende følgende kandidater: 

- Haakon 
- Svein 
- Tor 
- Guro  
- Anders deltar som representant fra valgkomiteen og som vara for styret. 

 
02.21 Evaluering av nytt system for registrering av prøver. 

- Forbundet ønsker tilbakemelding, forslag til endringer. 
- Noen funksjoner som var lovet var ikke på plass denne sesongen, som f.eks at 

prøvene legges direkte ut på dogweb etter forenklede dommermøter.  
- Anders skriver en liten tilbakemelding på noen punkter.  
- Frist for tilbakemelding er 15.03.21 

 
03.21 Frist for å søke på NM bandhund 2023 og NM løshund 2024 er 01.05.21. Skal vi søke? 

- FS har informert om at ingen klubber har søkt om disse arrangementene og har 
derfor sendt ut en forespørsel til klubbene om det er noen som ønsker å 
arrangere.  

- NM Bandhund - Slik det er i dag så har ikke vi et stort nok bandhund miljø til at vi 
skal søke. 

- NM løshund 2024 – Det er en stor jobb å arrangere NM, men styret mener at vi i 
utgangspunktet burde søke. Styret sender en henvendelse til FS og hører om vi 
kan få utsatt fristen (01.05.21) for å søke slik at vi får sjekket om vi har ressursene 
som trengs for å arrangere. Nok terreng, kjentmenn, dato… Saken tas opp igjen 
på neste styremøte.  

 
04.21 Bandhundprøver. 

- Vi har søkt om prøve og fått tildelt.  
- Påmeldingen åpner 01.07.21 
- Nils Bjerke står som prøveleder, hvem som er NKK representant veit vi ikke. 
- Hvis det blir stor pågang så har vi ikke nok dommere. Har vi nok terreng som kan 

brukes til bandhundprøver? 
- Svein tar en prat med Nils. 
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05.21 Bandhundarbeid i klubben. 

- Et voksende miljø som noen må «ta» tak i og jobbe med.  
 
06.21 Arrangere bandhundkurs med Telemark EHK og Vestfold EHK 24-25.04.21? 

- Fått invitasjon fra Telemark EHK om å arrangere dette sammen med Vestfold 
EHK. 

- Styret viser til vedtak fattet hos FS: «FS ber områdeklubbene om å hensynta 
ynglingstiden. All aktivitet må vurderes svært nøye og aktivitet som medfører 
kontakt med hjortevilt skal legges innenfor jaktprøve periodene». På bakgrunn av 
dette vedtaket så ønsker ikke styret i BEHK og delta på arrangeringen av 
bandhundkurs på forespurt dato.  

 
07.21 Deltakere til NM bandhund, 2 stk. 

- Anders legger ut informasjon på facebook og hjemmeside.  
- De som ønsker, kan da melde sin interesse.  
- Påmeldingsfrist er 01.06.21.  

 
08.21 Eventuelt  
  

Tina: 
- 21.08.21 – Loose moose Vikersund arrangeres og de lurte på om vi kunne stille 

med en aktivitet, Tina har derfor sendt søknad om utstilling. 
- 22.05.21 – Tina trenger noen som kan hjelpe til på denne utstillingen. Sjekker litt.  
 
Tor: 
- Lurer på hva som skjer med forslaget til sponsoravtalen med Rune Viken/ Tracker. 

Svein og Haakon har ikke fått forslaget, Tor sender det og vi tar saken opp igjen. 
 
Svein:  
- Endring i jaktprøveregler – løshund: Lager et skriv og sender ut relevante vedlegg 

til dommerne og ber de om en skriftlig tilbakemelding før påske. Tar et møte med 
jaktprøveutvalget etter påske hvor sakene gjennomgås.  

- Ønsker at jaktprøveutvalget ikke skal bestå av så mange faste medlemmer. Styret 
er enige i dette og Svein ser mer på det.  

 
Sak til neste styremøte: Premieutdeling og sosialsamling for dommerne.  


