
Styremøte Nord-Trøndelag Elghundklubb 

18. september 2019 

Sted: Bremset Gård (Vigdis) 

Oppmøte: 

Kolbjørn Thun, Gunn Marit Bertheussen, Iver Trøite og Vigdis Haldorsen (ref) 

Sakliste:  

1. Innspill til Årsmøtesak/RS sak fra Frank Christiansen. Det vises til epost med vedlegg, 

datert 1. sept 2019 sendt til leder.  

Diskusjon i styret: Deler av innspillene kan rettes mot avlsrådene. Styret kan stå bak hensikten 

og intensjonen, og kan be årsmøtet om å støtte henstillingen.  

Vedtak: Styret tar imot henvendelsen fra Frank og legger frem på årsmøtet i NTEHK og 

Styret legger frem saken på årsmøtet og skriver en innstilling 

2. Status Skognutstillingen 2020 etter endring av dato (29.03.2020) 

Gunn Marit orienterte: Dato er endret, dommere og sted er ordnet. Kolbjørn undersøker om 

premier fra Felleskjøpet, Namsos. Vanskelig å få fast avtale på premier, vurderer å kjøpe 

istedenfor ved neste anledning. 

Vedtak: saken tas til orientering. 

3. Sak meldt inn fra Sør-Trøndelag Elghundklubb: 

Kolbjørn orienterte: I henhold til kap 7 disiplinærkap, og i STEHK har hatt 2 saker, som har 

blitt behandlet. Det er tilsendt fra NEKF til leder en oversikt over medlemmer som av 

forskjellige grunner har fått vedtak etter kap 7. På denne listen er det innmeldt et medlem i 

NTEHK. Det anbefales å støtte opp under vedtak gjort av STEHK, og at vi ber vedkommende 

om å ikke fortsette som medlem i 2020. 

Vedtak: Vedkommende vil bli tilskrevet fra styret i NTEHK, og ber om at vedkommende ikke 

er ønsket i klubben i 2020.  

4. Søknad prøver 2020 

 Her må alle utvalgsledere ta en runde med sine.  

5. Løshundkomite og IT-system: 

Et system er laget for løshunddommere. Det er bedt om en liten godtgjørelse for utviklingen 

av systemet. Styret vil invitere alle prøveledere for bandhund og løshund, med hensikt å få til 

en erfaringsutveksling på system som finnes, både fra NKK og fra løshunddommere. 



Hensikten med møtet, er å oppdatere og informere alle prøveledere (og potensielle 

prøveledere) spesielt på NKK sitt system. NKK sitt system vil måtte brukes uavhengig av det 

nye systemet for å imøtekomme krav og ansvar som foreligger alle ansvarlige i forbindelse 

med jaktprøvene.  

Vedtak: styret innkaller i løpet av høsten 2019, prøveledere for band og løshundprøvene med 

hensikt å få til en felles forståelse og kompetanseheving innen IT-system. 

6. Godtgjøring av samlet prøve -Blodspor: 

Vedrørende godtgjøring så foreslås det at alle dommere får samme sum: kr 800. 

 Vedtak; det godtgjøres kr 800 til alle dommere under samlet blodsporprøve, uavhengig av 

antall spor.  

Orienteringssaker 

Bandhund:  

1. periode ferdig: 52 prøvedager, 23 samlet og 29 separat. 11 prøvedager flyttet på periode 2 

pga stopp i all aktivitet vedrørende smitterisiko mellom hund.  

Gunhild Wære er autorisert bandhunddommer. 

NTEHK har hatt 2 deltakere og dekker kr 4 000 for NM-deltakelse i Bandhund. 

Nye  uttaksregler for NM er vedtatt, gjelder fra 2020.  

Løshund: 

Gjennomført temakveld Løshund med Sten. 14 deltakere hadde 3 timers kveldsstund på 

«Gammelstuggu» på Hallem, Verdal. 

Utstilling 

Det er arbeidskrevende å hente inn sponsor på forpremier. Kolbjørn sjekker Felleskjøpet Namsos 

vedrørende Namsosutstillingen. 

Ettersøk: 

Det er passert over 160 blodspor, og 75 ferskspor 

Brev fra NKK via BDO: 

Revisorspørsmål vedrørende regnskapsføring med svarfrist 1. oktober. Det avventes inntil 

annet krav fra NKK kommer.  

LÅN: 

Tidligere lån til forbundet er nå slettet og gjort opp, inklusive renter. 

 


