
Referat fra styremøte i NTEHK,  
SPARBUKROA, MANDAG 18.APRIL KL.1830. 

 

Tilstede:  

Iver Trøite, Linda Bjørnes, Erik Asklund, Berit Flaten, Ketil Aksnes, Kolbjørn Thun og Frank 

Christiansen (Sak 7/2016 og orienteringssaker). 

Ikke møtt:  

Arne Otto Sandmo 

 

Referatsaker 

 NM Bandhund 2017 

 

Sak7/2016 

Gjennomgang av saker til RS 2016 på Thon hotell, Gardermoen 

 Kolbjørn tar kontakt med STEHK i forbindelse med sak om løshunddommere og 

hvem som legger denne fram på RS. 

 

Sak 8/2016.  

Referat fra komiteene 

 Bandhund 

o Bandhundkurs i Hegra 20. og 21.april 2016. Dette annonseres på klubbens 

hjemmeside når Iver har laget invitasjon. Knut, Kolbjørn og John Fornes 

møter som dommere så langt for gjennomføring av praktisk del på lørdag. 

Kolbjørn ordner foredrag til fredagskvelden. 

o Det blir oppstart dommerutdanning med teorikveld hos Knut Aasland, 

Sparbu den 11.mai. 

o Prøvelederkurs 27.april kl.1900 på Sparbukroa. Kolbjørn har avklart med 

NKK (Eva Pedersen) om bruk av klubbens ref.nr. ved kurset. NKK og 

prøveledere for bandhundprøvene settes opp i forbindelse med dette. 

o Dømming av Fersksporprøver skal skje som egne prøver og ikke i 

forbindelse med avlegging av bandhundprøver. Dette gjøres fordi et fåtall 

av bandhunddommerne er godkjent for å dømme fersksporprøve i 

forbindelse med godkjenning til ettersøkshund. Dette tas opp med 

ettersøksdommerne på dommersamling 20.april. 

 Løshund 

o Komiteen skal ha møte med det første. Prøveledelse og NKK 

representanter på det nærmeste klart. 

o Uttak til NM 2016 må annonseres. Frist for påmelding til arrangør er satt til 

1.juni 2016. 

o Kolbjørn lager dommerlistene og passordene i DogWeb Arra og sender til 

Ketil. 

 Utstilling 

o Stiklestad 2016. Ting i rute, men Linda sendes ut personellbehov som ennå 

ikke er dekt. 

o Styret har fått henvendelse om det er mulig å inkludere spetsrasene på våre 

utstillinger. Linda undersøker saken. Dette må gjøres i forhold til både 

NKK og dommere som er planlagt. Første aktuelle utstilling er Høylandet 

2016 hvor det er bestilt 2 dommere. 

o Ellers stiller styret seg positiv til henvendelser om valpekurs og 

ringtreninger. 



 Spor 

o Samling på Snåsa 20.04.16, primært for ettersøksdommere. Kolbjørn møter 

og orienterer om Egmontsaken og mulighetene  rundt blodsportrening i 

Stjørdalsområdet. 

o Prøveledelse separat blod, ref.nr. 26-16075 tas også opp på Snåsa. 

o Instruktørkurs Biri, mai -16. Knut Aasland og Kolbjørn Thun reiser. 

 

Sak 6/2016.  

Oppfølging Årshjul 2016-2017 forts. 

 Kollisjon mellom Instruktørkurs Ettersøk Videregående på Biri 27. og 28.mai 2016 

og planlagt dommersamling Uke 21. 

Vedtak: Dommersamlingen utsettes. Ny dato ikke bestemt.  

 

Sak 7/2016. Ekstraordinært RS 

 Styret slutter seg til det vedtak som ble gjort på Ekstraordinært RS, 31.mars 2016 om å 

låne NEKF kr.200.000,- til finansiering av «Egmontforliket». Plan for tilbakebetaling 

behandles på Ordinært RS. Her møter Erik Asklund, Iver Trøite, Ketil Aksnes og 

Frank Christiansen med de nødvendige fulklmakter (7 delegater). 

 Det arrangeres medlemsmøte på Snåsa hotell, 12.mai 2016 hvor full informasjon om 

saken gis. Erik bestiller lokale og Kolbjørn forbereder innlegg. 

 

 

NESTE STYREMØTE: Ikke bestemt. 

 


