REFERAT STYREMØTE
NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB
Dato: 18. august 2014
Sted: Sparbu Kro
Tilstede:
Torbjørn Opheim (TO)
Erik Asklund (EA)
Knut Aasland (KAA)
Ole Anton Sjule (OAS)
Magne Okkenhaug (MO)
Oddleiv Aksnes (OA)
Sissel K Grongstad (SKG)
Invitert til møte: Jostein Dahle (varamedlem forbundet)

Sak 35-14. Medlemsmassen
EA opplyser at medlemstallet er noe lavere enn hva det har vært før. Tidligere medlemmer
forteller at de ikke er klare over at de ikke er medlemmer nå. Det er derfor behov for
oppfølging av rydding av medlemslistene. Disse vil også ha stor verdi for samlet
meldingsutsending ved arrangementer.
EA starter arbeidet med å gjennomgå medlemslistene og klargjøre dem for smsvarsling.

Sak 36-14. Situasjonsrapport utvalgene
Bandhund
Mye aktivitet i utvalget i vår/sommer både prøver, kurs og oppfølging av dommerkandidater.
Samla bandhund en-dagers 6. juli – 3 ekvipasjer stilte – alle med premiering.
Samla bandhundprøve Snåsa 16.-17. august inkl bandhundkurs fredag kveld. Vurdert som et
vellykket arrangement, både kurs og prøve. 8 en-dagshunder , tre med 1. premie , tre med 2.
premie og to med 0 premie. En start to-dagersprøve med innstilling til 1. premie. Alle
ekvipasjer hadde vært i kontakt med elg. Stor andel elever og aspiranter på prøven, 6
elevarbeider og siste aspirantarbeid for en kandidat. Kåre Haarstadstrand er nå innstilt som
godkjent bandhunddommer og venter på sin autorisasjon. Prøveleder var Kolbjørn Thun, som
gjorde at det ble en ryddig og bra organisert prøvehelg.
Antall separatprøver – ikke oversikt pr nå.
Løshund
Nytt regelverk løshund – evaluering og erfaring av det.
Rekruttering – ingen ny rekruttering i perioden, 5 er under utdannelse. Tre av disse mangler
teorikurs. Flere har behov for å ta spordisiplinen. Viktig å få en kobling mellom disse og
sporprøvene. OA og KAA koordinerer dette framover.
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Gjennomført klubbkveld med bjønntest Snåsa – God stemning og et bra arrangement med
blodsporprøve, skyting, testing på permobjønn og matservering, til sammen over 50
besøkende/deltakere.
Løshundprøvene separat – disse kan nå starte i Lierne og Namsskogan.
Ny registreringsløsning løshund – dette er nettopp utsendt fra FS og vil bli fulgt opp
framover.
Utstilling
Høylandsutstillinga – alt er meldt i rute fra utstillingsleder Arnt Hammer.
Utstillingstelt ligger hos dachshundklubben etter Stiklestadutstillinga.
Mangler på terminlista for 2015 – dette er utvalget bedt rette opp. TO sjekker opp dette slik
at fristen 25.08 overholdes.
Materialforvalter
Premier - Magnors premieglass er dyre, og styret ønsker å vurdere ny alternativer.
OA , KAA og OAS sjekker status på premiene, priser og kommer med forslag til
eventuelle endringer for 2015. Fast innføring som premie til ”Prøvens beste hund” etc.

Sak 37-14. Utdanning av ettersøkshunddommere – dekning av kjøreutgifter
Styret har fått en henvendelse fra en kandidat som er under utdanning med forespørsel om
tilskudd til utgifter i forbindelse med kjøring etc. i fbm aspirantarbeider. Utdanningen krever
aspirantarbeid med flere hunderaser og det er behov for å oppsøke større samlaprøver.
Styret vedtar at det kan dekkes inntil kr 1000,- for aspiranter til
ettersøkshunddommerutdanningen. Dette innføres som en retningslinje på generelt
grunnlag.

Sak 38-14. Eventuelt
Ny kontaktperson Snåsa:
Steinar Gjestad.
Logoplass til hjemmesidene:
Statskog SF er med.
Nye hjemmesider
Forslag sendes hele styret – tas opp som sak i neste møte.
EA sjekker opp dagens avtale og priser. MO gjør noen betraktninger til neste møte.
Neste møte
Møtedato : Ikke satt. Forventes gjennomført første uke i oktober.
Orienteringer
Jostein Dahle orienterte om arbeidet som pågår i forbundsstyret:
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