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REFERAT STYREMØTE 

NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 
 

 

Dato:  23. september 2015 

Sted: Snåsa Kro 

 

Tilstede: 

Peter Sundvik (PS) 

Erik Asklund (EA) 

Knut Aasland (KAA) 

Arne Otto Sandmo (AOS) 

Ketil Aksnes (KEA) 

Sissel K Grongstad (SKG) 

 

Kolbjørn Thun, som var invitert til møtet. 

 

Forfall: Magne Okkenhaug 

 

Referatsaker 

 

Samling Snåsa 

Ble gjennomført lørdag og søndag, med samlaprøve blod på søndag. 14 hunder prøvde seg på 

permobjørn. Få deltakere på kveld. Tilfredsstillende gjennomføring og fornøyde deltakere. 

Utvalget anbefaler å flytte arrangementet til fredag og lørdag neste år. 

 

Sporprøver. 

Ca 100 prøver er gått. 

 

Bandhund 

Ca 70 påmeldte pr nå (30 % økning fra i fjor). 

 

Løshund 

Samlaprøve i Lierne gjennomført med 29 dommerdager. Veldig gode tilbakemeldinger. 

Separatprøvene har jevn og god påmelding. 

 

UM løshund 

13 deltakere, 9 eksterne dommere, 4 fra egen klubb. Alle ekvipasjene var i kontakt med elg. 

Fire premieringer, Ungdomsmester ble Tommy Nygaard med NEG Riftmyrans Mak fra 

Hedmark elghundklubb. Gratulerer!  

Økonomien er i balanse (kanskje et lite overskudd?). Gode tilbakemeldinger fra deltakere, 

dommer og forbund. 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Sak    34-15. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innkalling og sakliste utsendt på e-post.  

Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
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Sak    35-15. Godkjenning av referat siste møte 
Møtereferat fra 6. mai 2015 godkjent via e-postkorrespondanse. Ingen merknader. 

 

Sak 36-15. Status utvalgene – planlagte aktiviteter i 2016 

 

Utstillingsutvalg 

Utvalget rapporterer å være i rute med sitt neste arrangement: Høylandsutstillinga. 

Terminfesting av datoer for kommende år tas på neste styremøte. 

 

Sporutvalg 

Ingen spesiell aktivitet framover. 

Terminfesting av datoer for kommende år tas på neste styremøte 

 

Løshundutvalg 

Prioriterer gjennomføring av separatprøvene som pågår. 

Utvalget har fått forespørsel om «klubbkamp» med Sør-Trøndelag m.fl. Dato er ikke fastlagt, 

og det har ikke kommet noen formell henvendelse enda. Utvalget er positiv til å bidra om det 

viser seg å komme en invitasjon. 

Terminfesting av datoer for kommende år tas på neste styremøte 

 

Bandhundutvalget 

Prioriterer gjennomføring av separatprøvene som pågår. 

Utvalget har forslag til prøvedatoer. Disse tas med til neste styremøte. 

 

Materialforvalter (premiebeholdning) 

Her er status noe usikker. PS sjekker dette! 

 

Styret er godt fornøyd med utvalgenes arbeid. Det legges ned mye tid på arrangementer av 

god kvalitet. Spesielt gledelig er den gode deltakelsen på jaktprøvene!  

 

Styret oppfordrer utvalgene til å koordinere sine forslag til datoer for jaktprøver og utstillinger 

med naboklubbene før disse legges fram på neste styremøte. 

 

Sak   37-15. NM bandhund 2015 – refusjon av utgifter 
Deltakerne får refundert tilsvarende beløp som de som representerte klubben under NM 

løshund 2014, dvs kr 3.500,- pr deltaker. (Vedtatt sak 44-14). 

 

Sak   38-15. Status NM bandhund 2017 
Kolbjørn Thun orienterte om status i arbeidet og la fram forslag til budsjett. Noen 

sponsoravtaler er på plass, andre arbeides det videre med. Det mangler pr nå ca 75.000 kroner. 

Disse midlene håper man klubben kan få via lokalt næringsliv etc.   

 

Komiteleder ber styret bidra med å skaffe folk som kan være behjelpelige innenfor 

sponsoravtaler/tilskudd, terreng/kjentmenn og lokalt på stedet under selve arrangementet. 

 

Regnskapet kjøres sammen med klubbens regnskap. 
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Sak   39-15. Anbefaling dommerkandidater 
Følgende kandidater er anbefalt av utvalgene: 

 

Bandhund 

Karl Ove Indal 

Torgeir Kristiansen 

Berit Lona 

Berit Flaten 

 

Løshund 

Ken Frode Gjersvik 

Ketil Aksnes 

Ole Anton Sjule 

 

Ettersøk 

Kai Roger Gjersvik 

 

Vedtak: 

Styret i NTEHK gir sin anbefaling til utdanning som dommere for bandhund for Karl Ove 

Indal, Torgeir Kristiansen, Berit Lona og Berit Flaten, som dommere for løshund for Ken 

Frode Gjersvik, Ketil Aksnes og Ole Anton Sjule og som dommer for ettersøk for Kai Roger 

Gjersvik. Enstemmig vedtatt. 

 

Sak    40-15. Ungdomsutvalg 
Styret opplever behov og ønsker om tiltaksretta ungdomsarbeid. For å få dette til er styret 

avhengig av en voksenperson som ønsker å ta på seg dette. Representantene i det sittende 

styret har ikke villet ta på seg denne oppgaven, og styret ønsker ikke at dette skal pålegges 

noen. Styret vil derfor sende en henstilling til valgkomiteen som får i oppdrag å finne en 

person som er villig til å ta på seg oppgaven, og som samtidig kan ha en funksjon i det nye 

styret i 2016. SKG oversender til valgkomiteens leder. 

 

Sak    41-15. Stoff til Elghunden 
Det er laget en sak fra Stiklestadutstillinga – PS sjekker status på denne. 

Ungdomsmesterskapet – ansvarlig PS. 

Snåsasamlinga – ansvarlig KEA. 

European Dog Show 2015 – stor suksess for hundene fra Nord- og Sør-Trøndelag. Saken bør 

likevel presenteres helhetlig fra forbundet, med både BIR og BIM for alle elghundrasene. 

Utstillingsutvalget oppfordres til å oversende en sak om klubbhunder til hjemmesidene. 

 

Sak    42-15. Møteplan til og med årsmøtet 2016 
Møtedatoer framover: 

Onsdag 21. oktober 2015 

Onsdag 13. januar 2016  

Lørdag 13. februar 2016 (årsmøte) 

 

Sak     43-15. Eventuelt 
Ingen saker. 

 

Ref.skg 


