
 
 

 

  

 
 
Referat fra styremøte Telemark Elghundklubb 16. Desember 2020 kl 19.30. 
Møtet ble avholdt på Teams 
 
 
Deltagere: Lars Jørgen Lassen, Jørgen T. Bø, Solveig Haugan Jonsen, Jørund Håvard Askje, Tor 
Fjellheim, Kjell Haave, Jørn Inge Hardang. 
 
Saksliste: 
 
20/2020 Godkjenning av referat fra siste styremøte: 
 
Referat fra 24. August 2020.  
Vedtak:  
Referat fra styremøte godkjent 
 
21/2020 Referatsaker: 
 
-Korrektur på terminliste for prøver basert på klubbens søknad om prøver er gjennomgått 
-Div høringer er sendt ut, bandhundregler mm 
-NEKF skal nedsette et utvalg som skal revidere lovene 
-Deltakelse RS. Fra Telemark EHK deltok Lars J Lassen, Jørund Håvard Askje og Tom Vala. Valgt ny 
leder Endre Stakkerud, Oslo-området Elghundklubb. Behandling av saken 2-dagers prøve utsettes til 
RS 2021. Statusliste for RS saker har nå kommet på plass. Forbundet har ellers blitt flinkere til å 
informere på FB m fler. 
 
 
22/2020 Årsmøte 2021 
 
Vedtak: 
Årsmøte i Telemark Elghundklubb avholdes på Straand Hotel, Vrådal, lørdag 27. februar. Dette er 
siste lørdag i vinterferieuka. Tilbud fra Straand er innhentet. Forbehold i forhold til Corona ikke noe 
problem. 40-60 personer. Dagmøte; 1000 pr time. Middag, 3 retters 450,- Jørgen T Bø kontakter 
Straand Hotell som bestiller hotellet jfr tilsendt tilbud. Be om tilsendt forslag skriftlig kontrakt hvor 
forbehold i forhold til Corona er spesifisert. Be om frist for påmelding senest/antall til middag. Hver 
deltaker bestiller overnatting selv.  
 
Tidsfrister for årsmøte i forhold til klubbens lover: 
Årsmøtet må kunngjøres på nett etc 8 uker før, dvs. senest lørdag 27. Desember 
Innsendte saker må være hos styret innen 27. Januar 
Inkalling må sendes den 13. Februar 
 
Sekretær påtar seg å kunngjøre årsmøtedato på web og ved utsending av mail. 



 
 

 
23/2020 Status i div komiteer: 
 
Utstilling: 
Morgedals utstillingen er nå annerkjent og klubben avventer oppgjør. 
Telemark Elghundklubb takket nei til videre dugnad på NKK Bø i 2021. 
Utstillingskomiteen må bestille opp en del sløyfer, rosetter og excelent premier før Sannidal 
utstillingen 2021.  
Det må forespørres dommer. Det bør holde med en dommer i forhold til antall påmeldte. 
 
Bandhund: 
Siste prøve er avholdt for sesongen, men det er ikke avholdt dommermøte. 
 
Løshund: 
Det er påmeldt i overkant 130 prøvedager på 1 og 2 dagers separatprøver. Fristen for påmelding er 
nå gått ut. Det gjenstår ca 50-55 prøvedager Det er viktig å rekruttere flere dommere. Mange 
påmeldinger medfører en stor belastning på enkelte dommere. Det bør også legges til rette for å 
utdanne de som allerede har begynt på dommerutdannelsen så raskt som mulig..  
 
Ettersøk: 
Styret er ikke kjent med status for ettersøksutvalget når det gjelder antall prøver. 
 
24/2020 Premier: 
 
Vedtak: 
Styret v/Lars Jørgen Lassen bestiller et lager av tallerkener med premiegrad, prøvetype, Telemark 
Elghundklubb. Lars Jørgen Lassen påtok seg også å bestille Championatskjold på grunnlag av mottatt 
championat-liste. Dette bør kunngjøres allerede nå. Frist for bestilling av skjold er 5. februar 2021. 
 
25/2020 Eventuelt: 
 
Vedtak: 
Høring bandhundregler: 
Bandhundkomiteen har fått tilsendt siste versjon av bandhundreglene. Det er ingen kommentarer til 
reglene. Styret oversender uttalelse til NEKF fra styret i Telemark Elghundklubb som støtter forslag til 
nye bandhundregler. 
 
Capser: 
Klubben har fått laget fine capser med klubbmerke. Disse selges til selvkost for 120 kroner. Capsene 
selges i forbindelse med møter og aktiviteter. Betaling via VIPPS. Hvis capsene sendes i posten 
betales 120 kroner pluss porto. Info om capsene legges ut på websiden. 
 
Godkjenning av 2 ny kandidater dommerutdanning løshund;  
Kristian Solbakken og Kristian Jørgensen godkjennes som dommer-elever løshund. Det bør henstilles 
til at nye dommere påtar seg å dømme minst 2-3 prøver hvert år de første 5 årene ved ferdig 
utdannelse. 
 
Æresmedlemmer: 
Det ble fremmet forslag på 3 nye æresmedlemmer. 
 
Opprettelse av konto sponsor Arvid Juvland til bandhundarbeidet 



 
 

Det opprettes egen konto for sponsormidler øremerket bandhund. I tillegg legges en 
sponsorannonse på websisen til Telemark Elghundklubb. 
 
Tiltak for medlemmer 
Styret ser på muligheter for å sponse noen tiltak, måltider på møter, ev. leie terreng for prøver etter 
jul.  
 
Oppmerksomhet til Norgesmester 
Norgesmester løshund 2020 fra Telemark Elghundklubb inviteres til årsmøte og tildeles en 
oppmerksomhet fra klubben.  
 
Premier klubbmesterskap løshund 
Alle premier deles ut på årsmøte. Her trekkes også rifle. 
 
 
 
Referat godkjent via e-post 20.12.2020 
 
 


