
  

  

Referat fra styremøte i Telemark Elghundklubb 2. April 2020 kl 18.30.  

Møtet ble avholdt på Teams. 

Tilstede: Lars Jørgen Lassen, Tor Fjellheim, Jørgen T Bø, Jørn Inge Hardang, Jørund Håvard 
Askje, Solveig Haugan Jonsen, Per Egil Adolfsen. 

Saksliste: 
 

01/20 Konstituering av nytt styre 
Leder ønsket velkommen. Lik sammensetning av styret som i 2019. Per Egil Adolfsen som 
varamann. 
 
02/20 Godkjenning av innkalling 
Ingen kommentarer til innkallingen. Innkallingen godkjent 
 
03/20 Godkjenne referat fra forrige styremøte 
Referat fra styremøte i Januar godkjent. Huske å sende referat også til Telemark 
Elghundklubb epost. Legge ut referatene på nettsiden. 
 
04/20 Referatsaker 
- Oppsummering etter NKK utstillingen i Bø 
Ligger an til en inntekt på 31 000 etter utstillingen i Bø. Viktig at vi kommer i gang med 
rekruttering av frivillige tidligere. Mannskapsliste må senest være klar 5. Februar 2021. 
Enighet om å starte planlegging av skriverkurs. Det er stort behov for skrivere som kan dele 
på jobben også til klubbens egne utstillinger. Må være et mål å få mannskap på plass før jul. 
- Oversendelser NEKF etter årsmøte 
RS-saker er oversendt Forbundsstyret innen 1. Mars og forslag valgt er oversendt 
valgkomiteen innen 1. Mars. Det foreligger et brev fra RS ordfører og Lov og 
Kontrollkomiteen om at årets RS er avlyst. Det er stor misnøye med måten dette er gjort på og 
det er bebudet et formannsmøte på telefon. Det var enighet om at fra Telemark Elghundklubb 
deltar leder og nestleder i telefonmøte.  
- Utstillinger 
Utstillingen i Sannidal er foreløpig utsatt. Hvis det er mulig å gjennomføre den før ferien er 
det fortsatt aktuelt. Hvis den kommer etter fellesferien så blir utstillingen avlyst. Aktuelt å 
tenke på ringsekretær-kurs slik at vi ikke behøver å leie ringsekretær til utstillingene. Hvis 



utstillingen flyttes, så dømmer Frostad i Morgedal, ev sammen med Kristiansen. Nils Erik 
Haagenrud foreslås som et alternativ ev. John Smedbakken.  
- Jaktprøver  
Vet ikke om jaktprøver vil bli avholdt som planlagt. Bandhund har bestilt Trovassli med 
forbehold til avholdelse av klubbmesterskap bandhund sammen med samlet prøve i August. 
Klubbmesterskap løshund må komme i gang med planlegging. Tom, Ole Anders og Jørgen 
forespørres om de kan tenke seg å gå i gang med planlegging. Jørgen påtar seg å kontakte de 
øvrige om dette. Prøven skal avholdes 5. September 2020.  
- Prøvelederkurs 
Dette kurset er utsatt på ubestemt tid. Tor Fjellheim, Ole Anders Andersen, Lars Jørgen 
Lassen, Sigbjørn Rua, Jørn Isaksen, Ånund Vaa, Magnar Nordsveen, Jon Bjarne Onsøien, og 
Solveig Haugan Jonsen påmeldt til dette kurset.  
- Medlemstilbud Tracker 
Ca 10-15 stk har benyttet dette tilbudet. 
 
 
05/20 Frigivelse av utvalgsmedlemmer – etablering av utvalg 
 
 
Sporprøver: 
Ole Anders Andersen (bekreftet), Geir Tore Langkås og Magnar Nordsveen forespørres om å 
fortsette. Lars Jørgen Lassen tar kontakt med de aktuelle.  
 
 
Jaktprøveutvalget Løshund: 
Tor Fjellheim fortsetter som leder for jaktprøveutvalget løshund. Han får med seg i utvalget: 
Ole Anders Andersen, Jørgen T Bø, Tom Vala, Jørn Isaksen, Per Egil Adolfsen, Lars Jørgen 
Lassen. 
 
Jaktprøveutvalget Bandhund: 
Magnar Nordsveen forespørres om å lede bandhund tidligere. Videre spørres medlemmer av 
bandhundkomiteen fra 2019; Morten Elgåen, Ånund Vaa, Marit Sande og Irene Kverndalen. 
Sekretær forespør de aktuelle medlemmer av komiteen.  
 
Utstillingskomiteen: 
Lars Jørgen Lassen, leder 
. 
Sannidalsutstillingen:  
Tor Fjellheim, Kari Fjellheim, Stein Frantzen, Randi Hedvig Heddersli, Lars Jørgen Lassen, 
Solveig Haugan Jonsen 
 
Morgedalsutstillingen:  



Lars Jørgen Lassen, Solveig Haugan Jonsen, Jørund Håvard Askje, Tom Vala, Helene Vala,, 
Stein Frantzen, Randi Hedvig Heddersli, Anne Eli Midtgarden, Ann Kristin Øien (Jørund 
Håvard forespør) 
 
 
06/20 Oppfølging av saker etter årsmøtet 
 
Instruks for valgkomiteen. Denne er godkjent i styret. Sendes valgkomiteen og legges på 
nettsiden. Styret tar en dugnad på å digitalisere instruksene for ulike utvalg som foreligger fra 
tidligere. Instruksene tas opp til behandling i neste styremøte.  
 
07/20 Utsendinger til RS 
 
Det avventes å oppnevne utsendinger inntil avholdelse av RS 2020 er avklart 
 
 
08/20 Aktiviteter og møter 
 
Planlegger jaktprøver som normalt, avventer sporprøver og utstillinger. Aktuelt å avholde 
kurs og møter som nettmøte. Magnar Nordsveen og Ånund Vaa er engasjert for å lage et e-
lærings opplegg på bandhund. Tor Fjellheim sjekker opp om det er gjort noe med dette på 
løshund. Også aktuelt å sjekke om det foreligger noe for ettersøkshund. Aktuelt å få i gang 
løshund nybegynnerkurs som tidligere. Lars Jørgen spør Tom og Stein om de kan tenke seg å 
holde et slikt kurs igjen.  
 
 
09/20 Eventuelt 
 
-Unntak fra krav om utstilling før jaktprøver – er det mulig å lempe på kravet slik at hunder 
uten utstillingsresultat får anledning til å delta på mer enn 1 jaktprøve (i dag gjelder kun 1 
prøve før fylte 15 mnd).Spørsmålet om det er mulig å ta utstilling i ettertid. Tor Fjellheim 
spør løshundkomiteen i Forbundet, Sekretær spør Magnar Nordsveen.  
-Styret godkjente søknad om dommerutdannelse løshund for Bendik Andersen. 
-Styret godkjente søknad om dommerutdannelse løshund for Jørund Håvard Askje. 
-Styret godkjente søknad om dommerutdannelse ettersøkshund  for Lars Jørgen Lassen. 
 
 
 


