Styrets årsberetning 2019

Styrets sammensetning i 2019
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
1.vara
2.vara

Jan-Erik Brenden
Ola Idar Løkken
Raymond Solberg
Per Nermo
Vidar Holen
Erlend Borgedal
Torgeir Nordlien

Styret har i 2019 avholdt 8 styremøter med et glødene engasjement hos styremedlemmene.
Klubben har nå 255 medlemmer og det er en økning på 6 stk fra året før. Gledelig med økt
medlemsmasse. Takk til alle styre- og varamedlemmer.

Utstillinger
Dovreutstillinga
Kaller utstillinga Dovre heretter, ettersom den ble flyttet fra Dombås og til Toftemo
turiststasjon på Dovre.
Samarbeidet med Jotunfjell og fjordane er nå godt innarbeidet og fungerer smertefritt.
Avtalen med Toftemo turiststasjon gjelder til 2023.
Utstillingen over 2 dager er godt kjent utover landet og folk kommer igjen år etter år.
Det var påmeldt 167 hunder over 2 dager og 16 valper, er omtrent samme antall som året før
og det viser seg at denne utstillingen er stabil.
Best inn show begge dager var: R-f Rexis med eier Miroslav Stepanov

Stavutstillinga
Det var nå tredje året det ble arrangert utstilling på Stav. Dette er en utstilling som nå er godt
innarbeidet og fungerer godt. Samarbeid mellom Gudbrandsdal Elghundklubb, Gudbrandsdal
Harehundklubb og Lillehammer Jeger og Fiskerforening. Det er en utmerket hall og ha
utstilling i, det er god plass utenfor og kort avstand fra bil og inn i hallen.
Det var påmeldt 176 hunder, som er omtrent det samme som året før. 56 påmeldte valper, som
er en god økning fra året før.
Best inn Show ble: norsk Elghund Grå: Teddy av Tallo med eier Mads jarle Vole.
En stor takk til alle i utstillings komiteene!

Jaktprøver
Løshund
Det ble i år en vanskelig høst, snø kom vel tidlig og det gjenspeiler seg i antall prøver som er
gjennomført.
Har vi ikke hatt områdene i Skjåk til rådighet, er det begrenset hvor mange ekvipasjer som har
kommet ut dette året.
Det ble gått 30 stk 1- dags separat prøver, 9 stk 2- dagers separat prøver og 2 stk 2- dagers
samla. Det blir til sammen 62 dager i skogen. I tillegg har det vært med elever og aspiranter.
Øyer prøven er det dessverre liten påmelding på også i år. Det gjøres en kjempe jobb for å
skaffe dommere og kjentmenn til prøven. Det bør vurderes om denne prøven skal fortsette.

Bandhund
Det er gjennomført 10 stk 1 dags separat bandhund prøve og 3 stk 2 dagers bandhund prøve.

Sporprøver
Det er i denne sesongen gjennomført noen mindre prøver, men det varier fra år til år.
Blodspor
Ferskspor
Elgspor

33 gjennomførte prøver.
29 gjennomførte prøver.
4 gjennomførte prøver.

Det er flere aspiranter som har blitt ferdige med sitt arbeide i år og kan ta på seg dommer
oppgaver.
Fortsatt mange som er under utdanning enda, har venta med og ta inn flere elever til de fleste
er ferdig med sin utdannelse. Mange takk til dommere, elever og aspiranter, som vil bruke
av tida si i skogen.

Nye Championer i 2019

NJ(L)CH
A.F Elgkronas Jorek
Touhulan PR Pomo
Olabakkens Coxi
Hvebergskogen`s Ask
Sigderdammens Allie

Arne Bjerklien
Erlend Borgedal
Ola Idar Løkken
Per Kristian Fossmo
Jon Sigurd leine

SJ(L)CH
Hvebergskogen`s Ask

Per Kristian Fossmo

NUCH
Losnabakken`s S-B Molly
Mustikkakallion Osa

Håvard Haugen
Leif Skiaker

FIN UCH
Losnabakken`s S-B Molly

Håvard Haugen

DKUCH

Losnabakken`s S-B Molly

Håvard Haugen

NORD UCH
Losnabakken`s S-B Molly

Håvard Haugen

INT UCH
Losnabakken`s S-B Molly

Håvard Haugen

Økonomi
Klubbens resultat for 2019 ble på 110 759 00. - 20 000 som kom inn som støtte fra NEKF i 2019.
Spor, jaktprøver, utstillinger og medlemskontingent er omtrent som budsjettert.
Det er gledelig at det er økning i medlemsmassen på 6 stk. fra året før.

Klubbens tillitsvalgte i Norske Elghund klubbers Forbund
Løshundkomite
Styret
Avelsutvalget NEG
Avelsutvalg Østsibirsk Laika

Jan Lien
Jan Lien
Kjell Kruke
Tommy Sønsterud

Klubbens tillitsvalgte i Norske kennel klubb

Leder i hovedstyret NKK
Domsutvalget

Jan Helge Nordby
Ola Idar Løkken

Klubbens Æresmedlemmer
Gudbrandsdal Elghund Klubb har 6 Æresmedlemmer.
Arne Bjerklien
Odd Dalum
Finn J Smikop
Trond Veskje
Erik S Winther
Kjell Kruke

Styret takker alle som stiller opp i utstillingskomiteer, som prøveledere, dommere og
alle som utfører en stor dugnadsinnsats for Gudbrandsdal Elghundklubb.

Gudbrandsdalen 27.01.2020
På vegne av styret i Gudbrandsdal Elghund Klubb
Jan-Erik Brenden
Leder

