
 

Aust-Agder elghundklubb 
Møte: Styremøte 

Sted/dato: Jakt & friluft, Arendal 17.03.2021 NR. 1/2021 

Tilstede  Hvem Rolle 
x Marte Bakka Haugen Leder  

x Kjetil Eskeland Nestleder  

x Kristian Fidje Styremedlem 

x Sigurd A. Stalleland Styremedlem 

x Hege Homme Styremedlem 

 Geir Atle Gauslå Varamedlem 

 Kristian N. Taxerås Varamedlem 

 

Saknr.  Referat 
1/21 Konstituering  

Styret 
Leder: Marte Bakka Haugen  
Nestleder: Kjetil Eskeland 
Sekretær: Hege Homme 
Styremedlem: Kristian Fidje 
Styremedlem: Sigurd A. Stalleland 
Varamedlem: Geir Atle Gauslå 
Varamedlem: Kristian N. Taxerås  

Web 
Ok. Går igjennom hjemmesiden på sak 4/21 

Utstillingskomiteen 
Torill, Sigurd og Beate. Sigurd trer inn og Kjetil går ut.  

Jaktprøveutvalget  
Kai Åge Kristiansen fortsetter som leder. Samme gruppe, men spør 
John Tomas Homme om å bli med for å dekke kubbens område. 
Velfungerende gruppe.  

Bandhund utvalg 
Det opprettes en egen komite for bandhund, med egen leder for å 
avlaste jaktprøveutvalget. Utvalget har ansvar for å fortsette 
samarbeidet med Vest-Agder og opererer uavhengig av 
jaktprøveutvalget. Kristian F. er ansvarlig.  

Avlskontakt 
Norsk Elghund Grå: Kjetil Eskeland 
Jämt: Ole Artur Løyte 
Norsk Elghund sort (NY): Kristian Fidje  
 
Kontaktene har ansvar for å legge ut ungbikkjer på hjemmesiden som 
har gått prøver, for å forenkle jobben til avlsrådet.   

Ungdomskontakt  
Legger denne på is i år pga. Covid-19 og kaster ballen bort til 
jaktprøveutvalget med å legge ut en invitasjon til ungdom for å bli med 
på jaktprøver. Innlegg på Facebook/hjemmesiden.  



 
2/21 Regnskapsrapport 

Overskudd til nå i år.  
Det er satt av penger til klubbjakker og jubileumsfest.  
Styret ønsker ikke godtgjørelser for verv i klubben.  

3/21 RS 24. april 
Representanter: 
Marte B. Haugen  
Bjørn Ivar Krabbesund, mot at han representerer sakene. 
Vara: Arnt Ivar Sørensen 
2. Vara: Hege Homme 
 

• Ledermøte neste uke om RS. Vi har ikke fått invitasjon enda, mye 
usikkerhet grunnet covid-19.  

• Kjernesaker fra styret: Blup indeks, 2. dagers prøven, unghund 
championatet. 

4/21 Hjemmeside 
Den nye hjemmesiden blir åpnet i løpet av en uke.  

• Vi ser på oppsettet, hva bør med, hunders prestasjoner, utvalg 
osv.  

• Avlskontaktene har ansvar for å lage saker om ungbikkjer til 
hjemmesidene. Eieren har ansvar for å ta kontakt for resultater 
som er gått i andre klubber. Vi lager et innlegg på Facebook.  

• Egen side for referater. De skal offentliggjøres raskt etter møter.  

5/21 Årshjul  

Blodsporkurs  
Kristian F. avtaler med Bjørn Ivar. Bandhund kurs blir i tilfelle i 
samarbeid med Vest Agder. 

Skytekveld  
Ser når det nærmer seg i forhold til Covid-19. 

Ringtrening  
I forbindelse med jubileumsutstillingen/festen 19. juni. 

Dommersamling 
August 2021 

Sporprøver og jaktprøver 
Ok 

Utstilling i samarbeid med Vest-Agder (januar) 
Vest Agder har tatt kontakt om vi vil være med på dag to som skal 
avholdes i januar. 
 
Vi foreslår å ha felles utstilling. Hver klubb har ansvar for hver sin dag, 
en rydder opp og den andre klubben rydder ned. Økonomien deles til 
slutt. Klubbene samarbeider om det sosiale på kveldstid. Sigurd tar 
kontakt med Vest Agder. 

6/21 Eventuelt 
• Jubileumsfesten skal har møte snart.  

 
 



 
 


