
Årsmelding fra bandhundkomiteen 2017 

Komiteen har bestått av Berit Flaten (leder), Knut Aasland, Kåre Hårstadstrand og Karl Ove 

Indal. 

22/4-17 ble det avholdt kurs i nye regler og bruk av skogskort på Gardermoen. Berit Flaten 

deltok der som representant for bandhundkomiteen. Alle dommere som ønsket å dømme i 

2017 sesongen måtte gjennomføre et oppdateringskurs på fellesbestemmelsene for dømming 

innen 1/7-17. Dette ble gjennomført av samtlige aktive dommere i klubben. 

Komiteen startet det nye året 26/4-17. Dette møtet ble en gjennomgang av aktiviteter i den 

kommende sesong. Det ble også i første møtet satt fokus på nye aktuelle dommerkandidater 

og nåværende elever/aspiranter. I dette møtet ble det også fokus på NM i bandhund som 

NTEHK var arrangør for i 2017.  

2.mai ble det avholdt teorikveld for dommerkandidatene. Takk til Knut Aasland for god 

opplæring til kommende dommere.  

Det ble i 2017 gjennomført 41 prøvedager + 16 prøvedager dømt av Nord Trøndelag under 

NM. Dette med mange gode resultater, gratulerer til ekvipasjene.  Inkludert NM ble det til 

sammen gjennomført 99 prøvedager. Takk til Knut Aasland, medlem av bandhundkomiteen 

for en glimrende jobb som prøveleder under NM.  

Årets samlaprøve ble gjennomført med base på Snåsa hotell 7.-9.juli. Da ble også terrengene 

til NM benyttet.  

Uttak av de nord trønderske hundene til NM ble gjort av bandhundkomiteen. Dette ble 

gjennomført på et møte hvor Knut Aasland og Berit Flaten var tilstede med Kåre 

Hårstadstrand og Karl Ove Indal på telefon.  

26/10-17 ble det avholdt møte i bandhundkomiteen. Fokus på dette møtet var neste sesongs 

prøver. Det ble meldt inn separatprøver for 2018: 1/7 – 15/9 og 1/11 – 30/11. Samla prøve 

2018 blir 10.-12.august med base på Snåsa. Bandhundkomiteen planlegger at samla prøve 

2019 blir avholdt på Verdal. 

13.november ble det avholdt vellykket bandhundkurs i Hegra med bruken av bandhund som 

fokus. Berit Flaten var invitert for å snakke litt på vegne av bandhundkomiteen. Takk til Iver 

Trøite for stort engasjement i sørdelen av fylket. 

Komiteen vil takke alle dommere, prøveledere og NKK´ere for et flott gjennomført prøveår. 

Og en stor takk til klubbens leder, Kolbjørn Thun for den store innsatsen du legger ned til det 

beste for alle klubbens medlemmer og for en fremragende jobb som NM-general.  

Til slutt vil leder takke komitemedlemmene Knut Aasland, Kåre Hårstadstrand og Karl Ove 

Indal for alle timer som er lagt ned til det beste for klubbens medlemmer. 

Namsos 28.januar 2018 

Knut Aasland                             Kåre Hårstadstrand                        Karl Ove Indal 

                                                      Berit Flaten (leder) 

 


