
Referat fra styremøte i NTEHK,  
SPARBUKROA, TIRSDAG 19.SEPTEMBER 2017 KL.1800. 

 

Tilstede:  

Iver Trøite, Linda Bjørnes, Erik Asklund, Kolbjørn Thun og Torgeir Christiansen. 

Ikke møtt:  

Berit Flaten og Feir Olav Leangen. 

 

Sak9/2017 

Søknader fra nye dommerelever: 

Løshund: Arne Haugskott 

 

Søknader innvilget enstemmig og sendes NKK. 

  

Sak 10/2017.  

Pasifisering av dommere 

NTEHK har rapportert inn til NEKF 23 bandhunddommere og 9 løshunddommere som ikke 

har dømt etter sesongen 2013. 

 

Sak 11/2017 

NM Bandhund  

 Arrangementet var vellykket. Regnskapet er ennå ikke klart da ikke alle regninger er 

kommet. 

 Egenandel for klubbens deltakere settes til 50%, dvs kr.4000,-. Erik sender regning. 

 Arrangement for kjentmenn kommer senere på høsten. 

 Torgeir tar ned Facebooksiden NM2017 da det kommer så mange rare meldinger til 

administratorene. 

 

Sak 12/2017  

Prøvesesongen så langt. 

 Spor 

o Det er kommet klage på ordningen rundt påmeldinger til sporprøver fra NKK 

Jakthundkomiteen. Dette må vi se nærmere på foran neste sesong. Terje 

Grande skaffer en oversikt over dommere som har dømt for NTEHK og hvor 

mange prøver hver har dømt. Blodspor er avsluttet 15.09.2017 mens ferskspor 

går til 30.11.2017. 

 Bandhundprøver er ferdigmeldt med unntak av siste periode. Kolbjørn blir her 

prøveleder. 3 bandhunddommere utdannet så langt denne sesongen. 

o Registreringsløsningen i NPP og integrasjonen mot DWA er på plass. 

 Løshund er godt i gang med sin sesong og har ferdigutdannet 2 dommere så langt. 

 

Sak 13/2017 

Søknader prøver 2017 

 Sporprøver søkes med datoer som inneværende sesong. 

 Løshund 

o Søker Nordisk Mesterskap som 1-dagsprøve torsdag 6.september og 2-dagers 

prøve torsdag 6. og fredag 7.september 2018.  

o Kolbjørn leder arrangementskomiteen. Ellers er Kjell Arild Haugen, Jostein 

Dahle, Jon Strand og Kjell Kruke med på arrangementssiden. 

o Hovedbase Lierne Gjestegård. 



o Øvrige prøver ikke avklart. 

 Bandhund 

o Kolbjørn har søk NEKF om å arrangere Nordisk Mesterskap/Landskamp med 

Sverige. Dette er primært gjort som leder av BK i NEKF. 

o Anbefalt 4 hunder fra hver nasjon. 

o Iver undersøker i Hegra/Stjørdal med tanke på 1.og 2.september 2018.  

o Resten uavklart.  

 Søknadsfrister er 31.10.2017. 

 NTEHK har påtatt seg ansvaret som teknisk arrangør av disse mesterskapene. Egne 

komiteer blir oppnevnt i regi av NEKF. 

 

Sak 14/2017 

Utstillinger 

Høylandsutstillingen er terminfestet til 11.november 2017. Dommer er Vigdis Nymark. 

Utstillingen er annonsert med Finsk spets og Norrbottenspets i tillegg til våre vanlige raser. 

Linda undersøker med Arnt Hammer om status og vurderer evt 2 dommere. 

Torgeir lager info om utstillingen på klubbens hjemmeside. Gi beskjed tilbake til styret ved 

behov for assistanse på ulike områder. 

 

Utstillinger i 2018 hva er status på dommere etc? 

Linda undersøker med Arnt Hammer og gir styret tilbakemelding. 

 

 

        Kolbjørn 

 


