Årsmelding 2017 fra Styre NEHK
Styret har bestått av:
 Kolbjørn Thun, leder
 Erik Asklund, nestleder og kasserer
 Berit Flaten, styremedlem og leder i bandhundutvalget
 Linda Bjørnes, styremedlem og leder i utstillingsutvalget
 Torgeir Christiansen, styremedlem og dataansvarlig
 Iver Trøite, vara og leder av sporutvalget
 Geir Olav Leangen, styremedlem
Det er avviklet 5 styremøter og behandlet 24 saker. I perioden har det vært avviklet Ordinært
RS på Stjørdal og Ledermøte på Gardermoen.
NTEHK har pr.31.12.2017:
 455 Klubbmedlemmer (-8)
 20 Husstandsmedlemmer (+2)
 1 Gratismedlem klubb (-)
 6 Æresmedlemmer (-)
Klubben mottar mange medlemsblader i retur da medlemmene ikke har oppdatert sine
adresser etter at Posten innførte veiadresser.
Klubben har et stort aktivitetsnivå. Det har til tider vært vanskelig å få frivillige til å hjelpe til
på klubbens arrangement noe som gjør at vi mister viktige inntekter.
Bandhund NM 2017 har vært det store arrangementet dette året. Mange dommere fra klubben
fikk anledning til å delta og stod for 16 av 58 dommerdager. NM ga et økonomisk overskudd
på ca.15.000,-. Klubben stilte med 2 av 3 mulige hunder. Sarek og Iver Trøite endte på
11.plass mens Veikulåsens PE Liisa og Kjell Johan Hermann ble nr.15.
Nye prøveregler for både band- og løshundprøver har medført mange dommerkurs. Klubben
har fått pasifisert 32 jaktprøvedommere, 23 på band og 9 på løs. Heldigvis har vi klart å
utdanne flere nye innenfor begge prøveformer.
Klubben har hatt mange av sine medlemmer i verv i NEKF.
 Jostein Dahle som styremedlem og fungerende sekretær i FS.
 Kolbjørn Thun som leder av Bandhundkomiteen.
 Knut Aasland som medlem i Ettersøksutvalget.
 Frank Christiansen og Marianne Holmli sitter i Eksteriørdommerkomiteen i NEKF.
 Marianne Holmli som styremedlem i Hovedstyret NKK.
Æresmedlemmer pr.31.12.2017 er: Ola A. Holsing, Torbjørn Opheim, Sissel K. Hermann,
Arvid Gartland, Arve Flatås og Brynjar Holmli.
Årsmøtesak 9.a 2017 HD-PROBLEMATIKKEN PÅ NEG OG NES ble tatt opp på RS 2017
og ligger nå til videre behandling hos NKK.
Det viser for øvrig til Årsmelding fra de enkelte utvalg.

