
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

tirsdag 18. august 2020 kl.19-21 via videochat og på Lein Vestre 
 

Til stede: Knut Aasland, Arne Haugskott, Ivar Fjeset, Stian Haugan, Erik Belbo og Inga 

Berit Lein. Arnt Hammer deltar digitalt. 

 

Gjennomgang av møtereferat fra styremøte 10.juni 2020 

 Vedtak: referatet er godkjent 
  

28/20 Økonomi 

- Medlemstall: 512stk per d.d. 

- Betaler ut løshund dommere som har gått prøver i des og jan. 

- Stiklestadutstillingen på Steinkjer gikk veldig bra økonomisk, ikke helt ferdig regnet 

ennå men ser ut til å bli ett godt overskudd. 

o Før neste utstilling bør vi se på priser/egenandel på rosetter. 

o Dommer og ringsekretær sine godtgjørelser er bestemt av NKK, skrivere bør 
også få. Betaler ut skriverne 500kr på denne utstillingen.  

 

Vedtak:  
Sak 28/20 - Orienteringen fra kasserer Erik tas til etterretning.  

 

29/20 Komité arbeid 

Spor  

- 65 blodspor påmeldt 

- 34 ferskspor påmeldt 

- Nok dommere foreløpig, noen har begynt å ymte frempå om at dem har fått tildelt nok. 

- Ingen påmeldte fra Snåsa i år, det bør arrangeres ett kurs på Snåsa neste sommer, samt 

sørover. 

Bånd 

- Samla prøve 4.-5.juli på Lysheim.  

o 12 startende, 7stk 1.p, 4stk 2.p og 1stk 3.p = alle premiert 

- 9.juli – Båndhundkurs oppi Tromsdalen 

o 30 deltakere og 10 dommere 

- Separat  
o Det er påmeldt 21stk 1-dagers, 4stk 2-dagers 

- Bjørn Arve Kjøglum slutter som båndhunddommer, fortsetter å dømme ettersøk 

- Om man skal gå på snø så må man ha gått sporprøve. 

- Prøvene går i år fra 1.juli til 15.nov, delt opp i 2 ulike ref.nr 1.7 – 15.9 og 16.9 – 15.11 

- Dommermøte 16.sept på Lein Vestre 

- Hunder OVER 15mnd kan ikke gå jaktprøve uten å ha vært på utstilling, spesielle regler 
for fritak i 2020 pga covid19. 



Løs 

- 5.aug møte på Snåsa hotell 

o Sak 8/20 dommersamling løshund blir lørdag 22.aug kl.10 

 Info fra løshundutvalget 

 Uttak til fremtidig NM 

 Nytt prøveprogram 
 Samlaprøven 14.-15.nov 

 Løshundkurs på Heia 

 Prøveledere og NKK-repr 

 Rekruttering  

 Evaluering prøveåret 2019-2020 

o Sak 9/20 Løshundkurs på Heia Gjestegård 
 26.aug kl.19 

 24 påmeldte per d.d. 

 Halv pris på prøve for dem som ikke har gått prøver før, dvs at 

hundefører får refundert 400kr. 

o Sak 10/20 Forslag til uttaksregler for fremtidige NM. 

 Utvalget ble ikke ferdig med saken  

o Sak 11/20 nytt program for prøveledere 

 Gjennomgang 22.aug på dommersamlingen 

o Sak 12/20 samla løshundprøve 14.-15.nov 2020 

 Rinnleiret  

 Ønske om å bruke Tracker «live-oppdatering» 

 Premier  

• Tracker-bånd blir trukket blant alle deltakere 

• Øvrig premier er fra Felleskjøpet, Apetitt 

 Egen komite for denne prøven 

 I fjor knapphet med dommere i forhold til påmeldte, forslag om at dem 

som melder seg på fra andre klubber stiller med dommer. 
o Sak 13/20 dommere til NM-løshund 15.-16.sept 2020 

 Mangler fortsatt dommere å sende 

 Hunder fra NTEHK: Pjolter og Kaparvikens I-Toya  
o Rekruttering 

 3 nye dommerelever, trenger teori og/evt. oppdateringskurs 

• Erik Belbo kjører kurs. 

- Påmeldingen til løshundprøver er nå åpnet 

Utstilling 

- Stiklestadutstillingen på Steinkjer gikk veldig bra!  

o Ck skal premieres, ck-rosett blir derfor premien for ck på senere utstillinger. 

o Vi må rette en takk evt finne en måte å takke Steinkjer Hundeklubb på. 

 

- Namdalsutstillingen, Ridehallen 7.nov 2020 

o Nils Erik Hågensrud er booket som dommer, men det er stor interesse for 

utstilling nå. Ekstra dommer er forespurt. 

o Jobber med å få på plass en komite som kan ta ansvaret for arrangementet. 

o Viktig med teknisk kontroll av paddene pga at det på steinkjer ble greit 2min før 

start. 



o Tids delay på en av ringene pga faste oppmøtetider. Prøver å endre rekkefølgen 

til neste utstilling, slik at det ikke er samme rasene som venter hver gang  

 

Vedtak: 

sak 29/20 - Styret tar orienteringene til etterretning.  

 

30/20 Søknad dommerutdanning 

Søknad om å få bli blod- og ferskspor dommer fra Ole Jørgen Kjøglum 

Vedtak: Styret sender inn en anbefaling til NKK om at Ole Jørgen Kjøglum får påbegynne sin 
dommerutdanning som ettersøksdommer. 

 

31/20 RS 5.sept 2020 

Flybillettene er bestilt. 5stk er påmeldt RS.  
Forbundet mener vi per 31.12.2019 hadde 499medlemmer, men Forbundet meldte på NTEHK 

sitt årsmøte at klubben hadde 500 medlemmer. 

Inga Berit jobber med å få en avklaring om vi skal stille med 4 eller 5 delegater. 

Sakene fra NTEHK er vedlagt RS-mappen, saks-stillere må forberede seg på å presentere saken.  

Vedtak: Saken følges opp og refereres på neste møte. 

  

32/20 Brev til NKK 

NTEHK har sendt inn 2 brev til NKK hvorpå NKK har svart at ett brev er videresendt til 

Forbundet, samt at det andre vil bli besvart når saksbehandler er tilbake fra ferie. NTEHK har 
ikke mottatt noe svar på disse brevene. 

 

33/20 NTEHK bekledning 

Det er kommunisert at det er ønskelig med en bekledning med NTEHK-logo. 

- Hva er medlemmene interessert i å betale? 

- Trykt eller brodert logo? Liten på bryst og stor på rygg? 

- Mest interessant med skikkelige klær som kan brukes i vær og vind. 
o Vindstopper 

o Vannavstøtende  

- Arne og Knut kommer frem med 2 alternativ med foreslått pris til styret. Så bestemmer 
styret hvem av di 2 vi går for.  

o Forslaget legges ut på Facebook slik at medlemmene kan bestille før klubben 

bestiller. 
 

 

Neste møte tirsdag 22.sept 2020 kl.19.00 på Lein Vestre og Facetime 


