
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

tirsdag 22.sept 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 18.aug 2020 

 Vedtak: referatet er godkjent 
 

34/20 status Økonomi 

- Per nå 518 medlemmer 

- Har betalt ut dommerhonorarer for des-19/jan-20 
- Betaler nå ut dommerhonorar for prøver gått frem til og med 15.sept. 

- Vi dekker utgiftene for deltakere i NM løshund og ungdoms NM bånd med 

tilsvarende som ble dekt for NM i båndhund i 2019. 

- Digitalisering av båndhund-film koster 2000kr. NTEHK dekker dette.   

Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning.   

35/20 status Komitèarbeid 

- Namdalsutstillingen 7.nov 
o 3 ringsekretærer er booket 

o 3 skrivere mangler ennå 

o Jobber med lokalitet 

o Allerede påmeldt 15stk  
o Nils Erik – grå, Eli - øvrige 

- status Utstillinger 2021 

o utstillingene er omsøkt og kommet på terminlisten. 

o Dommere som har bekreftet oppdrag  
 Innherred i 13.mars: Arild Berget 

 Stiklestad 12.06.21: Anna Fors Ward, Camilla Engen 

o Stiklestadutstillingen er planlagt ca 4år fremover i tid 
 Usikker på plasseringen av utstillingen ennå 

• Jobber med ulike alternativ 

 Regnskap for Stiklestadutstillingen 2020 overlevert kasserer. 
 

- Status bandhund 

o 1/7 – 15/9, 40 skogsdager fordelt på 30stk 1-dagers og 5stk 2-dagers 

o 16.sept dommermøte båndhund 

o Møte i båndhund-komiteen  

 Forslag på Samlaprøve 31.juli – 1.aug 2021 

 Forslag på samla separatprøve i Meråker og Namdalen i 2021. 
 Uttaksregler NM 



 10-12 prøver påmeldt til neste periode 

 

- Status løshund 

o Har ikke hatt noe møte, men hadde dommersamling 22.aug. 
 Diskuterte da kolles saker løshund utvalget hadde hatt i 2020, 

uttak til fremtidig NM, nytt prøveprogram, samla prøven 14.-

15.nov, løshund kurs på snåsaheia, høring jaktprøveregler, 

prøveledere og NKK representanter 2020, rekruttering nye 
dommere, evaluerte prøveåret 2019/2020 

 Komiteen har diskutert digitalt uttak til fremtidige NM og nytt 

prøveprogram.  
 Dommerkurs ved Erik Belbo – 2 deltakere 

 

- Status blod/fersk 

o 78 stk blodspor godkjent fra NKK i dag (27stk 0p) 
o 63 stk fersksporprøver, 50 stk er gått  

o Spørsmål om fersksporprøvene kan gå fra 1.juli – 15.sept  

Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning.   

36/20 Uttaksregler NM 

- Uttaksprøve (Amerikansk uttak)  

o Uttak for å gå uttaksprøve baseres på snittet av di 3 beste prøvene, 

hvorav 1stk 2-dagersprøve. Man kan benytte 1 dag av 2-dagersprøven 
sammen med 2 stk 1-dagers.   

Vedtak: Ivar F. og Arne H. sammenfatter sine uttalelser ang uttaket i ett  

dokument og oversender til Inga Berit som sender inn uttalelsene.  

37/20 Tidligere brev til NKK og NEKF 

- NEKF 

o Post inn til NEKF har gått direkte til tidligere leder, dvs. at vårt brev 

som ble innsendt 19.06.20 ikke har gått inn til styret. Vi sender inn 

brevet på nytt. 
- NKK 

o Inga Berit sjekker opp med Eva Pedersen om status på brevet. 

 

38/20 Stoff elghund, frist 22.10.20 

Nord-Trøndelag Elghundklubb bør synliggjøre at vi har en god aktivitet i klubben. Stian 

og Inga Berit har ansvaret for å sammenfatte. 

- Båndhundkurs  

- Løshundkurs 34 deltakere 

- Blodsporkurs  

- Steinkjerutstillingen (Arnt sender inn til Inga Berit) 



- Generell aktivitet  

 

39/20 Utstilling/prøver 2021 frist 31.10.20 

- ALLE søknader må sendes inn digitalt via dogweb ara før 14.okt 2020 og 
rapporteres inn til styret innen 15.okt 2020. Komiteene har ansvar for hvert 

sitt område. 

- Premiering:  

o Løs, bånd og samlet blodspor må komme med ønsker om antall 
forpremier i løpet av året til Arnt. 

40/20 2.høring jaktprøveregler løshund 

- Løshund-komiteen svarer innen høringsfristen 

41/20 Klubbjakke 

- Harkila Magni Fleece jakke  

o Vinn og vannavstøtende, ikke gore-tex 

- Brodering på bryst og rygg kommer i tillegg. 
- Inga Berit henter ut en jakke og får den brodert «prototype» 

42/20 Eventuelt 

- Gave til Steinkjer hundeklubb for lånet av området, Stian hører med Vigdis 

angående evt. ønske om noe utstyr opp til 1000kr. 
- Påskjønnelse til våre NM-deltakere på årsmøtet 

 


