MEDLEMSINFORMASJON
DESEMBER 2015
Årsmøte 2016
Årsmøtet blir avholdt 18. februar 2016 kl. 18.30 på Vindfjelltunet, Lardal.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan sendes til sekretæren:
Christer Kornstad, Ola Storengs veg 3A, 3684 Notodden eller på e-post:
christer.kornstad@gmail.com innen 10. januar.

Årsmøteinnkalling blir sendt elektronisk til medlemmer på e-post, samt publisert
på hjemmesiden og klubbens side på facebook (Vestfold elghundklubb).

Vinter-utstilling i Lardal, lørdag 27. februar 2016
Vestfold Elghundklubb ønsker velkommen til utstilling på Berganmoen, Steinsholt
lørdag 27. februar.
Utstillingen er åpen for alle elghundrasene
Sted:
Tid:
Raser:
Dommere:

Nordic Garden AS, Lågendalsveien 2648, 3277 Steinsholt
Lørdag 27. februar kl. 10.00.
Gruppe 5, jagende spisshunder
Nils - Erik Haagenrud, hannhunder.
Anne Marit Olsen, tisper.
Påmelding: Påmelding online / betaling via NKK, se link på Vestfold Elghundklubb;
www.vehk.no.
Eller manuell Kjell Thorsen, Lakskjønnveien 21, 3158 ANDEBU
påmelding: E-post: kjell.thorsen@online.no. Sjekk at du får bekreftelse på at e-post er
mottatt !
Gebyr:
Påmeldingsavgift kr. 350,-. Ved manuell påmelding betales dette til kontonr.
1638.09.55036 v/Eivind Lindseth, Åsgårdveien 2. 3090 Hof. Giro merkes
med hundens navn og reg. nr.
Frist:
20. februar for påmelding og betaling.
Informasjon: Kjell Thorsen, tlf 33440065 90911027
Påmelding til utstilling skal skje på NEKF / NKK påmeldingsskjema, se www.vehk.no
Valpeshow (4-9 mnd) med påmelding på stedet.
Vestfold EHK ønsker alle velkommen til en hyggelig dag på Berganmoen.

Sosialisering i forkant av vinterutstillingen
Tradisjonen tro blir det sosialisering for 2 og 4 beinte i forkant av vinter utstillingen.
Vi fortsetter der vi slapp i sommer med godt besøkte kvelder, og drar i gang en ny runde med
sosialisering og ringtrening før vinterutstillingen i Lardal. Opplevelsen ved utstilling blir mye
bedre om hund og eier har investert litt tid i forkant. Så her er det bare å møte opp for både
nye og de som har vært med tidligere. Vi starter onsdag 3. februar kl. 1800 og fortsetter hver
onsdag frem til utstillingen (10/2, 17/2 og 24/2). Her er det bare å møte opp de dagene som
passer. Stedet blir som sist vinter utenfor Steinsholt Verksted, Skiensveien 101 på Steinsholt.
1 km opp fra rundkjøringen på Steinsholt i retning Skien. Inntil veien på venstre side (fra
rundkjøringen) utenfor verkstedbygg. Her har vi også mulighet for å komme oss inn i varmen
og nyte medbrakt kaffe til jakt og hundepraten. Noe du lurer på i forkant kan du ringe Lars A
Steinsholt tlf. 92 28 49 49. Håper alle kan være med å spre budskapet. Jo flere hunder jo bedre
læring.

Medlemsmøte med Telemark EHK
Det vil i år bli arrangert et medlemsmøte i samarbeid med Telemark elghundklubb. Møtet vil
bli arrangert på Norsjø hotell, Nordagutuveien 81, 3812 Akkerhaugen, 28. januar kl. 18.30.
Saksliste blir lagt ut på hjemmesiden til Vestfold elghundklubb.

Championater
De som har hunder som har oppnådd championat tittel i 2015 bes melde dette inn til
Helge Nordby, e-post: hel-nor@online.no, innen 5. februar 2016, slik at vi kan få bestilt
championatskjold.
Følgende skjold deles ut: NUCH-NJCH-SUCJ-SJCJ-FUCH-FJCH-Nordisk UCH og
Nordisk JCH.
Norske championatskjold har en egenandel på kr 500,-. Øvrige skjold dekkes av hundeeier.

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

