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REFERAT STYREMØTE 

NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 
 

 

Dato:  25. februar 2015 

Sted: Snåsa Hotell 

 

Tilstede: 

Peter Sundvik (PS) 

Erik Asklund (EA) 

Knut Aasland (KAA) 

Arne Otto Sandmo (AOS) 

Magne Okkenhaug (MO) 

Sissel K Grongstad (SKG) 

 

Torbjørn Opheim, som var invitert til møtet. 

 

Forfall: Ketil Aksnes 

 

 

Sak 1-15. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innkalling og foreløpig sakliste utsendt på e-post.  

Endelig sakliste lagt fram av PS før møtet. Ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

Sak 2-15. Konstituering av styret 
Styret konstituerer seg med følgende funksjoner: 

 

Nestleder og kasserer: Erik Asklund 

Sekretær: Sissel K Grongstad 

Medlemsansvarlig: Erik Asklund 

Styremedlem: Arne Otto Sandmo 

Styremedlem: Knut Aasland 

 

Materialforvalter: Torbjørn Opheim 

Webansvarlig: Arne Otto Sandmo 

 

SKG rapporterer til FS på mottatt regneark innen 1. mars. 

 

Sak  3-15.Oppnevnelse av komiteer og utvalg 

 

Forslag utstillingsutvalg :  Arnt Hammer 

     Linda Bjørnes 

            

Utstillingsutvalget forespør ett nytt medlem, i tillegg avklare leder for utvalget. 

 

Forslag sporutvalg  : Erling B Bruheim 

     Terje Grande 

     Svein Småli 

 



 2 

 

Grande har sagt seg villig. Bruheim og Småli vil bli forespurt. Ansvarlig for oppfølging EA 

og KAA. 
 

Forslag bandhundutvalg: Knut Aasland (leder) 

    Kolbjørn Thun 

    Kåre Haarstadstrand 

 

Alle har sagt seg villig. 

 

Løshundutvalg : Ketil Aksnes (leder) 

    Kjetil Skogstad 

Frode Nymoen 

 

Alle har sagt seg villig. Ett nytt medlem til vil bli forespurt i tillegg. Ansvarlig for 

oppfølging PS.  
 

 

Sak 4-15. Gjennomgang av årshjul  
PS gikk igjennom årshjulet som er utsendt fra FS. Oppgaver ble fordelt, se under sak. 

Styret var enige om å bruke Elghunden mer aktivt. Neste manusfrist er 1. mai 2015. Aktuelle 

saker: Ola Holsing sin dommergjerning over 50 år og Rørautstillinga – ansvarlig for 

oppfølging AOS/Torbjøn Opheim. Sak fra årsmøtet – ansvarlig SKG.  

 

 

Sak 5-15. Handlingsplan 2015 - gjennomgang 
Styret ønsker å ha et møte sammen med utvalgsmedlemmene der det spikres en 

handlingsplan. Møtet legges til 25. mars. Utvalgsmedlemmene inviteres inn i god tid.  

 

Sammensetning NM-komite bør fastsettes. Bandhundkomiteen utfordres til å komme med 

forslag. Ansvarlig KAA. 

 

 

Sak 6-15. Sak til FS – endring bandhundregler 
 

Bandhundkomiteen har arbeidet med saken og har lagt fram et eget notat. Sammendrag fra 

notatet er: 

 

Vekttall for moment 1 bør økes fra 1 til 2. 

Begrunnelsen for dette er at vi ønsker å øke verdien av et godt søk. Bestanden av elg 

er blitt tettere og utbredelsen har ført til at det jaktes også i andre typer terreng enn 

tidligere. Dette gir ustabile vær- og vindforhold som gir naturlig kortere 

overværsarbeid. Terrengene stiller imidlertid store krav til hundens søk, noe som også 

må premieres. Gjennomsnittsverdien for moment 1 ligger, slik det er framstilt i 

Wettens materiale, høyt og virker å være lite påvirket av om hunden finner elg eller 

ikke. Vi velger å tolke dette som at dommerne bruker skalaen lite da dette påvirker 

sluttresultatet lite. 

 



 3 

Vekttall i moment 2 reduseres fra 3 til 2. 

Terreng og elgtetthet har gitt kortere tidsintervall å bedømme moment 2 på. Hunden 

må ikke premieres for at den går i et elgtett terreng. I dag blir det ofte til at hunden 

oppnår høy score ut fra hvor mye dyr som blir sett. 

 

Styret støtter enstemmig bandhundkomiteens uttalelse og oversender forslaget som en 

høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag Elghundklubb. 

 

 

Sak 7-15. Endring av statutter «Årets Jakthund» 

 
Utmerkelsen «Årets jakthund» ble etablert i 2013 med statuetter tilpasset tilsvarende 

utmerkelse i forbundet. Nå er disse statuettene imidlertid endret vesentlig. 

EA foreslår at NTEHK  også endrer sine statuetter så de harmonerer med forbundets. 

 

Styret støtter forslaget og vedtar nye statutter for Årets Jakthund som blir som følgende: 

 

ÅRETS JAKTHUND  
Utmerkelsen tildeles beste jakthund, løshund og beste jakthund, bandhund uavhengig av 
elghundrase.( 2 forskjellige priser) . 
 
Eier, som må være medlem i NTEHK, må selv sende inn forslag til klubbstyret innen 10. 
januar, med nødvendig dokumentasjon. (kan kopieres fra Dogweb/NPP). 
 
Prisene  deles ut under årsmøtet.  

  
Hunden skal minimum ha 3 x 1. premie på jaktprøve, prøvene skal være tatt i inneværende 
prøvesesong, når det gjelder utenlandske prøver teller disse. men kun de prøver som teller 
til jaktchampionat.  
 
Årets Jakthund blir den hund som har høyest gjennomsnittssum av 3 prøver. Ved 
poenglikhet går yngre hunden foran eldre. Må ha minst oppnådd VERY GOOD på utstilling 
og være røntget og ha som resultat det til en hver tids gjeldende avlskrav for avlshunder.  

 
 
De nye statuttene bekjentgjøres så snart som mulig. Ansvarlig: AOS. 

 

 

Sak 8-15. Status Rørautstillingen 2015  
 

Utstillingsleder er Linda Bjørnes. Dommer Ola Holsing. Pr nå 58 påmeldte. 

 

Materialforvalter går igjennom hengeren og bestiller i forhold til forventet behov, se spesielt 

over sløyfer og rosetter. Bestilling må gjøres omgående. 

 

 

Sak 9-15. RS-delegater 
Styret foreslår følgende delegater til RS: 
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Peter Sundvik 

Erik Asklund 

Knut Aasland 

Arne Otto Sandmo 

Ketil Aksnes 

Linda Bjørnes 

Ole Anton Sjule 

 

SKG sender inn oversikt over valgte RS-delegater til FS innen 1. mars. 

 

Sak 10-15. RS-saker 2015 
Det er ikke fremmet noen saker fra Nord-Trøndelag elghundklubb til RS 2015. 

 

 

Sak 11-15. Informasjonskanaler 
Hjemmesiden må oppdateres og ryddes. Det er ønskelig å få en egen side på Facebook og at 

det er korrespondanse mellom hjemmesiden og Facebook. 

 

AOS og MO legger fram et forslag til neste styremøte som inkluderer en vurdering opp 

mot Rena Media. 

 

Sak 12-15. Ungdomsmesterskap 2015 
Leder har mottatt en e-post med forespørsel fra forbundet om mulighet for å arrangere 

Ungdomsmesterskap løshund 2015.  

 

Styret vedtar å avvente interesse fra andre klubber. 

 

 

 

Møtedato: onsdag 25. mars. 

 

 

Ref.skg 

 


