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REFERAT STYREMØTE 

NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 
 

 

Dato:  7. april 2014 

Sted: Sparbu Kro 

 

Tilstede: 

Torbjørn Opheim (TO) 

Oddleiv Aksnes (OA) 

Erik Asklund (EA) 

Knut Aasland (KAA) 

Ole Anton Sjule (OAS) 

Magne Okkenhaug (MO) 

Sissel K Grongstad (SKG) 

 

Sak 19-14. Kontakter og utvalg 
 

 
Navn utvalg Leder Medlemmer 

Utstillingsutvalg Arnt Hammer (arnt@hftv.no ) Arnt Hammer 
Ole Anton Sjule 
Linda Bjørnes 
 

Bandhundutvalg Knut Aasland (knut.asbjorn.aasland@ntebb.no ) Kolbjørn Thun 
Rune Morten Haug 
Kåre Haarstadstrand 
 

Løshundutvalg Oddleiv Aksnes (oaksnes@online.no ) Frode Nymoen 
Kjetil Skogstad 
Arne Jostein smalås 
 

Sporutvalg Erling Bruheim (erling.bruheim@nalmeb.mil.no ) Svein Småli 
Bjørn Arve Kjøglum 
Terje Grande 

 
Kontaktpersoner lokalt: 

 

Endringer:  Område Steinkjer  - Terje Djuvsland 

 

Sak 20-14. RS-saker fra NTEHK 
To saker sendt inn til RS. OA orienterte om status. 

 

Sak 1: 

Forbundsstyret endret sitt forslag med bakgrunn i at NKK eier databasene. 

Svenskene og finnene har databaser uavhengig av sine respektive kennelklubber. 

 

Styret er ikke fornøyd med forbundets innstilling i denne saken og vil arbeide videre med å få 

til et omforent forslag som kan vedtas slik at arbeidet kommer videre. 
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21-14 Status Stiklestad 
Dato: 7. juni. Utstillingsleder er Bjørn Pettersen (dachshundklubben). 

Utstillingsutvalget har hånd om saken og skal ha snarlig møte for å planlegge dagen. 

 

Arrangementet annonseres på hjemmesidene så snart programmet er klart. Ansvarlig 

OAS. 

 

22-14 Prøveledere 
Utvalgene får mandat til å finne prøveledere. Følgende er klare: 

 

Løshund separat  

Prøveleder Frode Nymoen 

 NKK-repr Erling Bruheim 

 

Løshund samlet 1.-2. nov (Rinnleiret) 

Prøveleder Kjetil Skogstad 

 NKK-repr  Oddleiv Aksnes 

 

Sporprøver (blod- og ferskspor) 

 Prøveleder Erling Bruheim 

 NKK-repr Svein Småli 

 

KAA melder inn så snart prøveledere bandhund er klare. 

 

23-14 Aktivitetsplan 
 

Sporprøver fra 1. mai 

Stiklestadutstillinga 

Kurs i bruk av GPS – mai – Mosvika  

Treningsterrenget på Namsskogan – SKG sjekker opp om det er mulig å slippe en løshund der 

6. juli – endags bandhund 

7.-8. august Samling løshund m/bjønntest (permobjørn)  Imsdalen/Snåsa – løshundutvalget 

ansvarlig. 

16.-17. august – to-dagers samlet bandhund 

 

Bandhundutvalget kommer med aktiviteter etter neste møte i sitt utvalg. 

 

SKG utarbeider en tabell der aktiviteter legges inn etter hvert som de blir klare. SKG 

oppdaterer denne etter hvert og oversender til MO. Den enkelte ansvarlige sørger for 

nærmere publisering av ”sitt” arrangement på hjemmesidene ved behov. 

 

24-14 Uttak NM 
 

NM løshund – ikke kommet noen invitasjon enda. Kommer innen 1. mai. Invitasjonen legges 

ut på hjemmesidene når denne kommer. OA følger opp dette når invitasjonen kommer og 

er foretar årets uttak etter gjeldende retningslinjer. 
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25-14 Hjemmesidene – sponsorer 
 

MO viste oversikt over antall besøk, dette varierer mellom 5000-6000 besøk pr måned. Ren 

reklameverdi anses som liten, men det kan være aktører som ønsker å sponse klubben ut ifra 

andre verdier. 

 

MO annonserer ledig plass på hjemmesidene med oppfordring til å ta kontakt. SKG 

lager et forslag til skriv som kan brukes for å selge inn logoplass. 

 

26-14 Økonomi 
 

Det er et mål at alle aktiviteter skal gå i pluss. Dette må følges opp av alle 

arrangementsansvarlige. 

 

Alle i styret har fullmakt til å kartlegge aktuelle sponsorkandidater. 
 

 

27-14 Eventuelt 
 

KAA: Dommere bandhund 

I kommende sesong vil det bli 7 nye dommere på bandhund. 

5 aspiranter var tilstede på Snåsa.   

 

40 bandhunddommere i klubben pr dags dato – 12 av disse har ikke betalt 

medlemskontingenten sin de to siste årene. Det tas kontakt med de man anser som interessert i 

å videreføre sin dommergjerning. KAA følger opp dette. 

 

Nytt møte i bandhundutvalget uke 17-18. 

 

EA: Medlemslista 

Ca 490 var medlemmer pr 31.12.2013. 374 betalte hovedmedlemmer pr dags dato. MO 

legger ut en påminnelse om medlemskontingenten på hjemmesidene. 

 

Diverse organisasjon 

Årsregnskap, protokoll, balanse, styrets sammensetning, vedtektsendring (egen sak til 

godkjennelse) – sendes FS. Ansvarlig: SKG 

 

Gamle klubbdokumenter 

Det er ønskelig å samle sammen gamle dokumenter og annet stoff som kan være av verdi for 

klubben. Klubben leier en plass der tilhengeren står, der er det også hyller og mulighet for 

lagring. MO lager en annonse for hjemmesidene der det etterlyses gammelt stoff slik at 

styret kan få samlet dokumentverdier. 

 

Andre orienteringssaker 

 

Evalueringsutvalgets arbeid løshund 

Det har vært ett møte på Gardermoen. OA orienterte fra møtet. Det avventes en rapport som 

skal gi føringer for det videre arbeidet. 
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Dommersamlinga 

34 dommere og kandidater møtte. Mange positive tilbakemeldinger. 

 

Andre møter 

Styreleder og to styremedlemmer ble invitert til et møte med tre medlemmer fra Namdalen 

som orienterte om muligheten for etablering av egen klubb i regionen. Styret ble orienterintert 

om møtet som av deltakerne ble oppfattes som et orienteringsmøte fra medlemmer i den 

regionen. Det konkluderes med at saken ikke kan ha noen videre oppfølging fra styrets side. 

 

Rørautstillinga 

Vellykket arrangement med over 90 hunder. Regnskap foreligger ikke enda., men det 

forventes et bra overskudd. 

 

Neste møte 

Møte før RS. Møtedato settes til 19. mai. Behandling av saklista til RS. Møteform vurderes ut 

ifra en samlet sakliste ca ei uke før gjennomføring. 

 

 

Ref.skg 

 


