
Nord Trøndelag Elghundklubb. 
 

Styremøte. 12.08.2013, kl 19.00,  Sparbu Kro. 

Til stede:  
Torbjørn Opheim, Erik Asklund, Hallgeir Rønning, Oddleiv Aksnes, Frode Nymoen. 
Ole Anton Sjule og Jon Håvard Voll fra styret. 
Marianne Holmli som FS og NKK styremedlem. 
 
I forkant av styremøte vart følgende punkter orientert og diskutert med Marianne. 

 Kontakt forbundsstyret og områdeklubb 

 NKK saker, kommunikasjon og samordning mellom NKK og medlemsklubber 

 Lovverket og hundenes rettsvern 
 

Marianne vart deretter permittert. 
 

Sak: 25-13. Situasjonsrapport Band og Løshundutvalg. 
 
Bandhundutvalg. 

 Utvalget er bekymret for rekruteringen av bandhunddommere og den generelle interessen 
for å stille hunder på prøver i klubbens regi. Tiltak gjennomføres med rekrutering og 
utdanning av flere dommere, med motivering av aktuelle kandidater. Videre iverksettes kurs 
og aktiviteter på bruk av bandhund. 

 Alt er tilrettelagt for kommende samlet bandhundprøve på Finsås, påmeldingsfrist utsettes til 
16 aug, da det foreløpig er liten påmelding. 
 

Løshundutvalg. 
 Kursing med nytt regelverk på løshund foregår for fullt, og siste samling er berammet til 31 

august, videre foregår lokale samlinger vedrørende bruk av PBP i bedømmelsen. 

 Forespørsel vedr dømming for sesongen er utsendt til alle løshunddommere. 
 

Felles for utvalgene planlegges neste år. 

 Samarbeid med naboklubber om aktiviteter  

 Egne aktiviteter/ kurs 

 Prøvedatoer og sted for samlet prøver 
 
 

Sak: 26-13. Ungdoms NM Løshund 2013. 
 
Ingen kandidater har meldt sin interesse for å delta. 
 
 

Sak: 27-13. Arrangering av klubbkamper band og løshund. 
 
Kontakt tas med naboklubber med mål om å få til klubbkamper for å øke interesse for å stille på 
prøver. 
Erik og Frode jobber videre med dette. 
 
 



Nord Trøndelag Elghundklubb. 
 
 
 

Sak: 28-13. Kurs webløsning. 
 
Kurs på klubbens webplattform ordnes for klubbens styre og eventuelt andre aktuelle medlemmer, 
leverandør av plattform kontaktes for avtale om dette. 
Målet er at aktuell info skal være tilgjengelig for klubbens medlemmer på en så enkel og rask måte 
som mulig, uten å være avhengig av enkeltpersoner. 
 

Sak: 29-13. Konfliktforebygging hund og bufe. 
 
Da det i den senere tid har oppstått en del uheldige situasjoner mellom hund og bufe, med veldig 
dramatiske konsekvenser, gjøres følgende tiltak. 

 Sau og Geiteavelslag kontaktes for dialog vedr problemstillinger og forståelse av hundenes 
naturlige adferd. 

 Utreder lovverket og hundens rettsvern i fht  praksis. 
 

 
 

 
Eventuelt. 
 
Sak: 30-13. Årets jakthund NTEHK. 
 
Det opprettes en utmerkelse til årets jakthund. 
Utmerkelsen gis til den hund av elghundrasene med beste jaktprøveresultater foregående sesong. 
Prisen deles ut på årsmøte. Eieren av hund må være medlem av NTEHK. 
 
1 premie, 3 poeng 
2 premie, 2 poeng 
3 premie, 1 poeng 
5 beste resultater teller, ved poenglikhet går yngre foran eldre hund. 
 
Eier må selv sende inn forslag til styret med nødvendig dokumentasjon. 
 
Sign styret. 
Torbjørn Opheim, Erik Asklund, Hallgeir Rønning, , Oddleiv Aksnes, Frode Nymoen, Ole Anton Sjule, 
Jon Håvard Voll. 
 


