
REFERAT FRA STYRESMØTE NTEHK 24/6-19. 

 

Tilstede: Iver, Kolbjørn, Else Karin, Gunn Marit, Vigdis, Sten og Berit. 

 

Alle i styret er samlet for første gang etter årsmøte.  

Kolbjørn informerer om styret, hvilke forventninger det ligger i å drive en klubb. 

Valgkomiteen bør bli tydeligere på hva oppgaven med å sitte i et styre, innebærer. Det krever 

en vesentlig kunnskap for å være med å drive en klubb. Reflekterer rundt hvilke forventinger 

vi har til det vi driver med. Diskusjoner rundt styrets oppgaver og sammensetning. Ønske om 

tydeliggjøring/instrukser.  

Det informeres om at medlemstallet så langt i år har passert medlemstallet for hele 2018. 

Klubben har mange dommere under utdanning. Dette er positivt! Sissel Grongstad har tatt 

kontakt og ønsker å starte ettersøksutdanning neste år. Christoffer Beidsvåg er også aktuell 

kandidat til dette.  

Ser på årshjulet og kommende aktiviteter. 

 

Utstilling: Stort sett bare positive tilbakemeldinger fra deltakere både på Stiklestad og Skogn. 

Stort antall påmeldte hunder på begge utstillingene. Vi må informere dommere og 

ringssekretærer om at pengene ikke blir levert kontant, men utbetales via regnskapskontoret 

og dette kan ta noen dager.  

Skogn: Intensjonen var å ha denne utstillingen i Stjørdals område. Etter ei veldig bra utstilling 

på Skogn med gode lokaliteter, blir utstillingen 2020 der også. Sørdelen av fylket må ta litt 

ansvar for gjennomføringen av denne utstillingen.  

 

Stiklestad: Denne utstillingen skal evalueres i morgen 25.juni. Kolbjørn stiller på vegne av 

NTEHK. 

 

Samla blodspor, Kleivmyra: Arrangementet ble en suksess. Søkes om samla blodsporprøve 

2020. Skulle hatt noen som organiserte arrangementet, ikke dommere/prøveledelse som skal 

ha ansvar for kiosk. Sekretæriat. Dette er en meget egnet arena for utdannelse av dommere.  

 

Blodsportrening: Klubben har hatt stort oppmøte og engasjement på blodsportreningene som 

har blitt arrangert utover våren. Det har vært arrangert i Lierne, Verdal, Stjørdal. Namsos og 

Mosvik. Så langt har det kommet inn over 80 påmeldinger på blodsporprøver. Veldig mye bra 

engasjement rundt dette.  

 

Løs: Har en dommerkandidat. Det er meldt på en deltaker til ungdomsmesterskapet i løshund.  



 

Band: Har 4 nye som har gjennomført teori. 1 aspirant som mangler kun ett aspirantarbeid. 

Alle disse deltar på samla prøve bandhund Snåsa 5-7.juli.  

 

NPP: Fungerer ikke per nå. OBS! Vær nøye med å ta vare på skogskort og få disse scannet 

eller ta bilde av dem.  

 

 

 

 

 

REF: Berit Christin Flaten 


