
Medlemsskriv 1/2013 

Hei alle hundevenner, og vel overstått påske. 

Det er en stund siden det er kommet info fra klubben. 

Det kommer seg av at nesten hele styret er nytt, og det 

har vært en hel del å  sette seg inn i. 

Som sikkert en del av dere har sett så har nettsida vært 

nede en stund. Dette kommer av at serveren til 

leverandøren av nettsiden brøt i sammen. Dette har nå 

ordnet seg, og Geir Åge jobber for fullt for og få 

oppdatert sida igjen. 

Vi er pr i dag 165 medlemmer. 

Det har vært gjennomført  to styremøter etter 

årsmøtet, med godt oppmøte. 

I januar var Svein Inge Djursvoll og Svein Arne Føyen på 

Organisasjonskonferanse i regi av NKK på Gardemoen, 

dette kurset var svært lærerikt. 

Det er en del aktiviteter nå i april, med hundeutstilling i 

Uskedalen den 13.04.2013 og Bandhund kurs i 

Tveitadalen den 14.04.2013. Håper flest mulig har 

mulighet til og delta på disse arrangementa. Enten som 

deltaker eller tilskuer. Se info på hjemmesida. 

Utstillinga på Herdla har vi valgt og ikke arrangere i år. 
Dette pga det kolliderte med en NKK utstilling. Men vi 
kommer til og ha en stand der som Knut Mathisen vil ta 



seg av. Hvis noen er interesert i og vere med, kan de ta 
kontakt med han på tlf 91302580. Dette vil foregå i 
helgen 15-16/6. http://www.fager-design.no/Villmarksmessen%20i%20Bergen.htm 

Hvis en ikke har mulighet til og delta, så oppfordrer vi 

medlemmene til og gå på messa, og ikke minst på 

standen vår. 

I mai reiser Vidar Hellås, Svein Arne Føyen og Anita Lie 

på RS. 

De som er tatt ut til NM Bandhund 2013 er:  

Tore Storhaug med Fjellbandets Vårin 

1 Reserve Svein Inge Djursvoll med Svarthundens Frøya 

2 Reserve Svein Arne Føyen med Tim Junior 

Dommer blir: Taisto Erkinharju 

Reserve: Knut Mathisen 

Det var totalt 6 stk som viste sin interesse til å delta. 

Her håper vi flere melder sin interesse ved neste 

anledning. 

Uttaket ble gjort etter Forbundsstyret sine regler. 

Hordaland Elghundklubb har valgt å søke om NM i 

Bandhund i 2015. 

Søknad er sendt, men området er ikke 100 % avklart 

ennå. 

http://www.fager-design.no/Villmarksmessen%20i%20Bergen.htm


Vi oppfordrer alle som oppnår gode resultater med 

hundene sine at de gir beskjed til styret, slik at vi får 

lagt dem ut på hjemmesida vår. 

Web ansvarlig ønsker innspill til hjemmesida, det er 

ønskelig at ting som skal publiseres kommer i pdf og 

bilder i gif format. Vi kommer til å standardisere 

dokumenter/mal som blir publisert på hjemmesida. 

Vi har diskutert rekrutering til klubben, og tok kontakt 

med bla Stord jeger og fiskeforening om å komme på 

jegerprøve/tilstelninger for å fortelle om elghunden 

som jakthund. Vi ble positivt motat. 

Vi kommer til å stille på arrangemang i regi av 

Hordaland Elghundklubb. 

Vi utfordrer andre medlemmer i klubben til å gjøre det 

samme. 

I tilleg bestemt at ungdom og kvinner skal få gratis 

bandhundkurs i år. 

Ha en flott vår  

Styret 

Hordaland Elghundklubb 


