
 

 
 

 
 

Referat etter styremøte tirsdag 18.mai.2021 kl. 20.30 på Teams. 
 
Til stedet: Haakon F. Borgen, Tor Klokseth, Svein Brattås, Jan Tore Fuglerud, Tina 
Andreassen, Guro Kolbjørnsrud og Anders Nyhuus. 
 
Ikke til stedet: Magnus Garaas 
 
Saksliste: 
 
14.21 Kandidater til følgende utvalg og komiteer i elghundforbundet: 

- Løshundkomiteen:  
- Bandhundkomiteen:  
- Ettersøkskomiteen: 
- Eksteriørdommerkomiteen: 
- Avlsutvalget NEG:  
- Avlsutvalget NES: 
- Avlsutvalget Jämt: 

 
Avlskontakter/ kontaktpersoner for: 
- Østsibirsk Laika 
- Vestsibirsk Laika 
- Russisk-Europeisk Laika 
- Svensk Hvit Elghund (felles avlsråd med Sverige) 
- Hälleforshund 

 
BEHK har ingen forslag til kandidater.  
 
15.21 Drøftingssak: Organisering av jaktprøveutvalget i BEHK. 

- Svein har redegjort for styret hva som er gjort og hvem som sitter i utvalget nå. 

- Innspillene ble drøftet etter innspill fra medlemmene i utvalget og styret tar til 

etterretning den kritikken som er kommet.  

- Svein får mandat fra styret til å jobbe videre med jaktprøveutvalget. 

16.21 Påskjønnelse dommere: «Bonusordning». 
- På jaktprøveutvalget sitt møte kom det et forsalg om å belønne de dommerne 

som gikk flere prøver i løpet av høsten, f.eks 5 stk eller mer med en kniv e.l.  
- Styret er positive til det og ber om at jaktprøveutvalget kommer tilbake til styret 

med et konkret forslag.  
- Burde det også være en påskjønnelse til de som er prøveledere? 

Jaktprøveutvalget tar også denne saken videre.  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
17.21 Drøftingssak: Presentasjon/ markedsføring av utstillinger/ jaktprøver og bruk av 

opphavsrettsbeskyttet materiale. 
- Styret ønsker at det som skal legges ut, først sendes til Anders slik at ham legger 

det ut på nettsiden og at informasjonen deretter deles på facebook. 
- Vi må passe på at vi legger ut bilder som vi har opphavsretten til, ikke bare et vi 

finner på nett.  
- Vi burde også reklamere for ferskspor/ blodsporprøver slik at all vår aktivitet blir 

synliggjort.  
 
18.21 Status søknad NM 2023 

- Styret og medlemmene i jaktprøveutvalget er positive til at vi skal søke.  
- Styret vedtar at vi skal søke om NM 2023. 

 
19.21 Samlet løshundprøve – september: Organisering m.m. 

- Lørdag 18. september. 2021 
- Bruke Eggedal Borgerstue som base 
- Antall terreng avgjør hvor mange hunder det er som kan delta.  
- Svein og Geir Erland jobber videre med saken. 
- Saken tas opp igjen på neste styremøte. 

 
20.21 Eventuelt  

   Premieutdeling: 
- Lørdag 14. august på dagen. 
- Pizza puffet på Lampeland Hotell. 
 
Avtale med Runde Viken/ Tracker 
- Haakon ser på avtalen med Rune Viken. 
- Tor settes opp som kontaktperson fra klubben. 

 


